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En kvalitativ studie som rör lärares attityder till förändring och skolutveckling.

Syftet med den här studien var att undersöka de attityder som lärare och skolledare 
har till förändringar som de möter i sitt yrkesliv och att förklara dessa utifrån de 
erfarenheter som de själva berättade om samt att problematisera dessa attityder i 
relation till de förändringar som skolutveckling innebär. Datainsamlingen har skett 
med semistrukturerade intervjuer. Resultaten visade att tidigare erfarenheter av 
förändringar kan kopplas till attityderna och att de även har en viss betydelse för 
skolutvecklingens lyckande eller misslyckande. Slutsatserna jag drog var att lärares 
attityder delvis beror på förändringarnas karaktär och även vissa andra saker. Därför 
bör man ta detta i beaktande när man ska bedriva skolutveckling.
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1 Inledning och forskningsproblem
Förändring är en del av skolans värld idag. Skolan som institution har stött på en rad 
olika förändringar under årens lopp. Från folkskolestadgan 1842 när riksdagen 
beslutade om folkskolereformen som innebar att alla skulle utbildas till 
kommunaliseringen av skolan vilket gjorde att kommunerna tog över 
huvudmannaskapet för skolan. På institutionsnivå möter skolan förändringar som 
kan vara planerade och som kan ha sitt ursprung i yttre eller inre krafter. Med yttre 
krafter menar jag exempelvis sådana förändringar som kommer utifrån, i form av 
tillägg till skollagen eller via exempelvis propositioner från exempelvis 
utbildningsdepartementet till regeringen. Ett direkt exempel på detta är prop. 
2012/13:195 som handlar om minskade krav på dokumentation i skolan

Dessa förändringar kan även vara direkta eller indirekta. Det förstnämnda kan 
exemplifieras med kommunaliseringen av skolan och det sistnämnda med en 
förändring av lärarutbildningen. Andra exempel på direkta förändringar som skolan 
som institution möter är skolutveckling vilket ofta är en väldigt medveten och på 
olika sätt, styrd process.

Den enskilda skolan möter också förändringar men dessa kan vara något fler samt 
dessutom annorlunda än de som skolan som institution möter. De förändringar som 
den enskilda skolan kan möta kan vara både oplanerade och planerade, yttre och 
inre, direkta och indirekta. Ibland består förändringarna av delar ifrån dessa olika 
dikotomier. En förändring kan vara oplanerad, yttre och indirekt på samma gång. Ett 
exempel på detta kan vara en förändring av lärarutbildningen. De förändringar som 
skolan som institution möter påverkar i sin tur också den enskilda skolan. 
Skolutveckling är ett exempel på förändring som är både yttre, planerad och även ofta 
direkt.  

En annan aspekt av detta är att skolan som normbärande institution kan 
kvalitetssäkra sin verksamhet bland annat genom skolutveckling. Även utveckling 
kan vara en förändring och själva begreppet förändring ter sig oerhört laddat för olika 
människor. Jag har stött på olika attityder till detta.  Allt ifrån” Det är alltid något 
nytt som ska frälsa skolan” till ”Det är små plåster på stora sår”. 

Berg (2003a) påpekar skillnaden i betydelse mellan ordet förändring och 
skolutveckling. Det första förklarar han som en skillnad över tid mellan två tillstånd 
som är jämförbara och det andra förklarar han som en förändring mot ett uttalat mål 
eller riktning. Distinktionen är viktig i sig men jag vill samtidigt framhålla att 
skolutveckling samtidigt innebär förändring. Förändring är samtidigt ett naturligt 
inslag eftersom omvärlden ständigt förändras.

Jag blev intresserad av förändring som fenomen när jag, under min 
verksamhetsförlagda utbildning, kom i kontakt med skolutvecklingsprojektet PRIO 
vilket är ett projektbaserat förändringsarbete som syftar till att höja 
kunskapsresultaten. Detta har jag satt i kontext med den föränderliga värld som 
skolan är, både vad gäller skolutveckling som är en medveten förändring och även 
förändringar som inte är lika systematiska tillsammans med den attityd som säger att 
lärare är förändringsobenägna eller rentav fientliga. Attityden har jag stött på lite 
överallt i olika sammanhang och det har fått mig att fundera över problemområdet 
”Vilka olika attityder har lärare till förändring?” 
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Jag tycker att det är ett angeläget område eftersom skolutveckling är en förutsättning 
för att samhället i sig ska utvecklas. Detta på grund av att skolan har en stor roll i 
samhället. Till att börja med sker utvecklingen som en del av det kvalitetssäkrande 
arbetet. Stagnation i den svenska skolutvecklingen skulle leda till att vi som nation 
hamnar efter i exempelvis PISA rankingarna eftersom de övriga länderna satsar på 
skolutveckling. Skolutveckling kan också vara en demokratisk fråga förutsatt att det 
betyder att fler elever kan dra nytta av den undervisningen som bedrivs inom 
verksamheten och framförallt begreppet ”En skola för alla”.

Min förhoppning är även att denna studie kan vara tankeväckande för beslutsfattare, 
skolledare och lärare som på något sätt är involverade i skolutveckling.

1.1 Syfte
Syftet med den här studien är att undersöka de attityder som lärare och skolledare 
har till förändringar som de möter i sitt yrkesliv och att förklara dessa utifrån de 
erfarenheter som de själva berättar om samt att problematisera dessa attityder i 
relation till de förändringar som skolutveckling innebär.

1.2 Forskningsfrågor
Följande forskningsfrågor söker jag svar på i det här arbetet.  Vilka attityder har de 
lärare och skolledare som jag har intervjuat till förändring och skolutveckling? Vilka 
olika typer av förändringar möter dagens lärare och hur ser de på detta? Vad kan 
deras attityder till förändring leda till i förhållande till skolutveckling?

1.3 Begreppsdefinitioner
PRIO är en akronym av orden Planering, Resultat, Initiativ och Organisation. 
Metoden syftar till att höja kunskapsresultaten i den Svenska skolan. Det är en metod 
att arbeta utifrån för att kunna styra skolans resurser i form av bland annat tid mot 
sådant som tidigare har visat sig ha en gynnsam effekt på betygsresultaten i olika 
länder. (http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/prio) Som 
skolutvecklingsmodell genomförs PRIO som ett projekt i tre olika faser den enskilda 
skolans del och som ett projekt med två olika faser på en nationell skala. En 
testomgång genomfördes först på två pilotskolor i Stockholms stad 
(http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/prio) Power Point 
presentationen från SKL beskriver hur PRIO projektets tre faser genomfördes på de 
två pilotskolorna. De tre faserna för pilotskolorna kan delas in i kartläggningsfasen, 
lokal anpassningsfas samt genomförandefasen.   (Sveriges kommuner och landsting - 
Presentation av projektet)

Under den första fasen, kartläggningsfasen, ligger fokus på att samla in och 
sammanställa data i form av dels tidsloggning, observationer och djupintervjuer. 
Syftet med datainsamlingen var att få en gemensam bild av den enskilda skolans 
styrkor och utvecklingsområden (Sveriges kommuner och landsting - Presentation av 
projektet) Kartläggningsfasen avslutas med att ledningen får självskatta den enskilda 
skolan med hjälp av ett diagnosverktyg som är baserat på McKinseys rapport från 
2010, How the world's most improved school systems keep getting better (Sveriges 
kommuner och landsting - Presentation av projektet). I den andra fasen, lokal 
anpassningsfas, utarbetas målbilder för de områden som ska prioriteras och 
utgångspunkten hämtas ifrån andra skolsystem som anpassas för att passa in i det 
svenska skolsystemet. I den tredje och sista fasen, genomförandefasen, ska arbetet i 
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den enskilda skolan omsättas i verklighet. Power Point presentationen beskriver hur 
detta skedde stegvis på de två pilotskolorna där cirka en tredjedel av arbetslagen 
introducerades per etapp. Det nya arbetssättet har både utvärderats och justerats 
löpande på pilotskolorna. (Sveriges kommuner och landsting - Presentation av 
projektet) Utöver de tre faserna görs det även en konkret och tidssatt åtgärdsplan för 
att säkerställa att de nya sätten att arbeta på skulle fortsätta även kommande 
terminer. (Sveriges kommuner och landsting - Presentation av projektet) 
Kartläggningsfasen på de två pilotskolorna visade med hjälp av enkätsvar att det 
fanns tre huvudområden som lärarna framförallt ville fokusera på, dessa tre var 
effektivare mötestid, gemensam planering samt coachning. (Sveriges kommuner och 
landsting - Presentation av projektet; Sveriges Kommuner och Landsting, Vad tycker 
lärarna?)

Skolan som institution. Med detta menar jag skolans institutionella roll i 
samhället där skolan är en etablerad organisation inom samhället som fungerar både 
normåterskapande och kunskapsöverförande. Det är även något jag skiljer ifrån den 
enskilda skolan.

Skolutveckling som begrepp avser de förändringar som görs medvetet i syfte att 
förändra, förbättra eller utveckla verksamheten i skolan.

1.4 Artikel- och litteratursök 
Den litteratursökning som gjordes för den här uppsatsen genomfördes främst via 
följande databaser, nämligen ERIC (Educational Resources Information Center) 
Ebrary, Discovery samt EBSCO Host. Ebrary är en dynamisk samling av 
fulltextdokument från en rad olika områden. ERIC är en internationell databas som 
listar både böcker, tidsskriftsartiklar samt rapporter inom pedagogik och psykologi. 

Litteratursökningen efter nationell forskning har skett genom LIBRIS, DiVA 
(Digitala Vetenskapliga Arkivet) samt Mälardalens högskolas bibliotekskatalog. 

2. Litteraturgenomgång
Här börjar jag med att beskriva olika syner på skolutveckling, närmare bestämt den 
målstyrda skolutvecklingsmodellen samt den förståelse och problemorienterade 
skolutvecklingsmodellen. Därefter skriver jag om olika sätt att utvärdera 
skolutvecklingen samt beskriver lite olika exempel skolutveckling.

Jag avslutar med den aktuella forskning som finns kring lärarnas attityder kring 
skolutveckling och förändring.

2.1 Olika syner på skolutveckling
Karlsson Vestman & Andersson (2008) skriver om hur statens styrning av skolan har 
gått från en direkt modell via lagar, förordningar, riktlinjer mål och resultatstyrning, 
till en mer indirekt modell genom att använda sig av mer indirekta och informella 
verktyg för styrningen. Som exempel nämner de olika stöd till mer lokala 
skolutvecklingsprojekt och i former av kunskapsspridning som resultat av 
utvärdering och forskning.  I och med 1990-talets reform som resulterade i att 
kommunerna fick huvudmannaskapet för skolan kom även mål och resultatstyrning 
att användas. Reformen resulterade både i större frihet på lokal nivå vad gällde att 
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utforma den pedagogiska praktiken men innebar samtidigt också en ökad statlig 
kontroll genom utvärderingar.

Berg (2003a) påpekar skillnaden i betydelse mellan ordet förändring och 
skolutveckling. Det första förklarar han som en skillnad över tid mellan två tillstånd 
som är jämförbara och det andra förklarar han som en förändring mot ett uttalat mål 
eller riktning. Berg skiljer även mellan begreppen skolutvecklingsprojekt och 
skolutvecklingsprocessen där det först nämnda oftast har ett fastställt datum som slut 
och det senare, skolutveckling, handlar inte heller om enskilda aspekter i olika 
skolors vardag utan snarare verksamheten och alla dess delar och som syftar på att ge 
någon slags återverkning på skolans verksamhet över tid. Han påpekar också att det 
kan finnas en relation mellan utvecklingsidéernas vidd och eventuella misslyckanden 
på den enskilda skolan om dessa två inte är nära i relation till varandra. Med andra 
ord är det viktigt att anpassa sig efter de lokalt rådande förutsättningarna på varje 
enskild skola innan man tar itu med utvecklingsarbetet.  Han skriver även att det 
finns många olika perspektiv på begreppet skolutveckling, ett begrepp som i sig är 
mångtydigt och att valet av perspektiv får konsekvenser för vardagsarbetet. Han 
menar att val av perspektiv, oavsett om det är medvetet eller omedvetet, samtidigt 
betyder att man väljer bort ett eller flera andra perspektiv. Berg påpekar också de 
negativa aspekterna av att välja perspektiv från den privata sektorns 
managementkultur som är kopplade till termer som är positivt laddade. Detta på 
grund av att det blir problematiskt om perspektivens enda förtjänst är att de är 
associerade med något positivt istället för att de väljs på grund av att de anses som 
bäst lämpade för uppgiften.

Skolverket (2002) skriver i sin rapport Att granska och förbättra kvalitet att 
skolutveckling innebär att förändringar ska bli en del av den enskilda skolans kultur 
och bli en ny del vilket är en process som kräver både uthållighet och tid. 
Utvecklingsarbetet måste också vara grundat i någon slags kunskap om hur 
gransknings- och förbättringsarbete kan bedrivas rent systematiskt. Just dessa två 
delar, granskning och förbättring, är två väsentliga delar i det kvalitetssäkringssystem 
som ser till att kvaliteten på skolans verksamhet säkras. Att dessa två delar är 
väsentliga har att göra med följande; dels måste man veta vad som fungerar och vad 
som inte fungerar och det är svårt att göra utan granskning, dels är det även svårt att 
förbättra och utveckla verksamheten utan denna granskning. Utveckling av 
verksamheten är också en del av förbättringsarbetet. I rapporten står det vidare att 
utvecklingsarbetet bör vara upplagt på ett systematiskt sätt och att det bör påbörjas 
inifrån skolan men att det samtidigt bör stimuleras och stödjas utifrån. Samtidigt står 
det även i rapporten om hur det rent praktiskt inte alltid är genomförbart att göra 
granskningen först och den förbättrande biten senare. Detta på grund av att de 
berörda individerna, elever och personal, befinner sig i en process som är både 
komplex och samtidigt står under förändring och där förutsättningarna inte alltid är 
enkla att urskilja. På grund av detta kan det te sig svårt att bedriva ett systematiskt 
gransknings- och förbättrings-arbete eftersom det kan verka motsägelsefullt och 
ogenomförbart. I rapporten föreslår Skolverket därför att de som är huvudpersoner 
inom utvecklingen av verksamheten ska skaffa sig kunskap kring granskning och 
förbättringsarbetet från olika perspektiv.

2.2 Målstyrd skolutvecklingsmodell 
Skolutvecklingen kan vara målstyrd där målet är det väsentliga slutresultatet. I 
skolverkets (2002) rapport framgår det att målen, kvalitetsredovisningen, 
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utvärderingen och utvecklingsåtgärderna är stommen för kvalitetsutvecklingen 
samtidigt som dessa även är de kritiska punkterna som avgör om det leder till någon 
kvalitetsutveckling. Vidare problematiseras begreppet kvalitet eftersom det är ett 
begrepp som är både självklart och svårdefinierat. Det framgår i rapporten att det är 
svårt att värdera graden av kvalitet. Ytterligare en faktor som problematiserar det 
hela har att göra med att det finns både enklare och mer komplexa kvalitetsaspekter 
inom förskolans, skolans och fritidshemmets värld. Det finns även kvalitetsaspekter 
utifrån nationella mål som når ytterligare en nivå av komplexitet. 

Kvalitetsbegreppets paradoxala självklarhet grundar sig i det 
faktum att kvalitet i vardagligt tal handlar om förenklade 
kriterier på vad som är god kvalitet – till skillnad från kvalitet i 
vetenskapligt språkbruk som handlar om förekomsten av 
kvaliteter överhuvudtaget och med ett bredare perspektiv. 
(Skolverket, 2002, s.6)

I rapporten framgår det även att skolans kvalitetsarbete ska grundas på ett 
vetenskapligt förhållningssätt och inte på den vardagsförståelsen som finns. 
Kvalitetsarbetet bör vara systematiskt och bör utgå ifrån en nulägesanalys och 
uppsättande av mål. Målen bör gälla både för utveckling, bedömning och utvärdering 
samt nya mål. (Skolverket, 2002)

Scherp (2003) skriver om hur tänkandet som präglar mål och resultatstyrningen av 
svenska skolor, d.v.s. fokuseringen på resultat och göranden, kan leda till att det 
förståelseinriktade lärandet hos lärare motverkas.  Detta på grund av att mål och 
resultatstyrningsmodellens fokus ligger på resultat och hur dessa ska uppnås snarare 
än att fokusera på att lära av de processer som kan förklara varför en sak blir bra vid 
ett tillfälle men inte vid ett annat. Scherp menar vidare på att systemet med mål och 
resultatstyrning av skolutvecklingen stjälper förändringskraften eftersom den skapar 
upplevelsen av att vara osjälvständig. Mål och resultatstyrningen tenderar till att dela 
upp uppdraget i mindre delmål vilket leder till att delarna blir särskiljda från sitt 
sammanhang.  Detta kan leda till att viljan att uppfylla delmålen till slut blir så stor 
att man tappar fokus från den helhet som var målet för förändring. Anledningen till 
detta, enligt Scherp, är att mål och resultatstyrningen grundas på rationalistiska och 
instrumentella utgångspunkter som passar skolans komplexa verklighet dåligt. 

2.3 Förståelseorienterad och problembaserad skolutvecklingsmodell
Scherp(2003) skriver att det i en förståelseorienterad och problembaserad 
skolutvecklingsmodell är fråga om ett kontinuerligt arbete snarare än en avgränsad 
förändring. Utvecklingen består i att man lyckas skapa goda lärmiljöer för lärare och 
skolledare där dessa ges möjlighet att dra slutsatser utifrån sina egna erfarenheter. 
Yttre former och strukturer är viktiga i sammanhanget eftersom de påverkar de 
meningsskapande lärprocesserna samt kvaliteten och omfattningen. Han menar att 
följande delar är av vikt när kommer till förståelseorienterad och problembaserad 
skolutveckling, förståelse, dialogen och visioner. En gemensam förståelse för vad det 
är som man vill uppnå underlättar arbetet. Scherp skriver att förståelsen på en skola 
handlar om förståelse av läroplaner och styrdokument samtidigt som det också 
handlar om förståelse av olika personalgruppers kompetenser. Om det finns 
skillnader i personalens förståelse för de olika kompetenserna som finns inom 
personalgruppen och om personalen har olika förståelse för läroplaner och 
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styrdokument blir det svårare att samarbeta kring skolutveckling. Dialogen i sin tur 
handlar om att gemensamt och ömsesidigt skapa en fördjupad förståelse för 
varandras förståelser.  Detta särskiljer han från diskussion där syftet snarare är att 
övertyga andra om sitt eget perspektivs förträfflighet jämfört med deras eget. Att 
kunna sätta sig in i någon annans perspektiv betyder att man samtidigt utveckar sitt 
eget perspektiv. ”Att fördjupa förståelsen av varandras perspektiv underlättar den 
konstruktiva argumentationen.” (Scherp, 2003, s.44) Visioner i sin tur är viktiga i en 
förståelse för en helhetsbild till skillnad för mål som kan verka fragmentariserande. 
Scherp (2003) skriver även att om man arbetar med ett förståelseorienterat sätt blir 
goda resultat inte ett mål i sig utan snarare en utgångspunkt som kan analyseras och 
därefter blir till kunskap att lära sig ifrån. 

Lärare och skolledares syn på skolutveckling handlar snarare om att utgå ifrån ett 
problemområde som har sin utgångspunkt i de dagliga problem som skolledare och 
lärare möter i sin yrkesroll enligt Scherp. Lärares syn på skolutveckling handlar mest 
om att lösa problem som man upplever i en nu-situation där tidigare beprövade 
erfarenheter inte längre lyckas på samma sätt som de är förväntade att göra.  Han 
menar också på att lärares tendens till att utvecklas och lära sig av sina erfarenheter 
blir en stomme i skolutvecklingsarbetet. Han skriver vidare om att både lärare och 
skolledare anser att det som påverkar deras sätt att undervisa och att leda är deras 
tidigare erfarenheter.  Just detta erfarenhetslärande beskriver Scherp som en spiral 
som är uppdelad i olika faser där den första fasen har att göra med erfarandet av en 
händelse, följt av reflektion kring denna händelse, senare kommer egna 
föreställningar och lärdomar som man använder i det framtida agerandet och sen 
tillbaka till den första fasen och erfarandet fast med en annan förförståelse än 
tidigare (Scherp 2003). Processen har liknande egenskaper som den hermeneutiska 
spiralen. 

Vissa faktorer påverkar samtidigt erfarenhetslärandet eftersom det inte sker i ett 
vakuum. Som exempel på detta använder sig Scherp bland annat av schemalagda 
lektionspass och skriver att de erfarenheter man kan få av korta lektionspass kan vara 
annorlunda än de man kan få av långa lektionspass. Detta påverkar i sin tur även de 
lärdomar man kan dra av sina erfarenheter. Andra saker som dessutom kan påverka 
lärdomarna är exempelvis ledningsstruktur och förståelsen av uppdraget (Scherp, 
2003).  

Samtidigt skriver Scherp även att erfarenhetslärandet också kan verka konserverande 
på ett sådant sätt att händelser som inte stämmer överens med våra egna 
föreställningar antingen ignoreras eller helt enkelt avvisas. Med andra ord finns det 
en viss risk att erfarenhetslärandet förstärker det vi tror oss att veta även om det är 
felaktigt. Det som gör att lärare riskerar att inte lära sig något av sina erfarenheter 
har att göra med igenkännandet vilket kan leda till att reflektioner och observationer 
upphör och att rutinhandlingar påbörjas.  Med andra ord, om man tycker sig känna 
igen situationen upphör man att fundera över den och agerar istället på ett sätt som 
man är van vid att göra snarare än reflektera över vad det är som händer och man 
agerar snarare än reagerar. Erfarenhetslärandet gynnas av att man ser de delar som 
är annorlunda snarare än de delar som är bekanta. Scherp formulerar det med att 
skriva ”Det obekanta ger en ny innebörd till det välbekanta, som gör helheten till 
något främmande, som via reflektion kan leda till ett rekonstruerande av den egna 
föreställningsvärlden.” (Scherp, 2003, s.39). För att denna uppbyggnad av kunskap 
genom att lära sig av tidigare erfarenheter ska fungera bör lärare vara inkännande 
mot sin omvärld och dess reaktioner.  Utan återkoppling eller feedback kring sitt sätt 
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att arbeta får läraren inte de förutsättningar som behövs för att medvetet kunna lära 
av sina erfarenheter. Han skriver även att man måste använda sig av en systematisk 
uppföljning om man ska kunna undvika de negativa aspekterna av 
erfarenhetslärande vid skolutvecklingsarbete.(Scherp, 2003) Med andra ord behöver 
man följa upp och utvärdera skolutvecklingsarbetet för att bland annat undvika att 
bekräfta de erfarenheter som man redan har och som kan vara felaktiga slutsatser 
istället för att lära sig av det man erfar och sen reflektera över det.

Även Hargreaves (2005) skriver om vinningen i ett system där lärare kan använda 
sitt erfarenhetslärande till utveckling till skillnad från att enbart använda entusiasm 
som drivmedel och att det i längden kan leda till att man kan undvika teacher 
burnout, d.v.s. utbrända lärare samt att man dessutom når den erfarenhet eller den 
grad av emotionell distans som kan vara viktig för att känslorna ska kunna sättas i 
proportion till de händelser man erfar. (Hargreaves, 2005)

2.4 Utvärdering av skolutveckling
I Skolverkets (2002) rapport nämns tydlighet, avsatta resurser, uppföljning av 
utvecklingsarbetet samt de långsiktiga målen och syften som viktiga aspekter för att 
det önskvärda resultatet ska uppnås. Det framgår också i rapporten att det kan vara 
problematiskt att utvärdera skolutvecklingen eftersom kvalitetsbegreppet kan 
betraktas ur olika perspektiv. Bland annat nämns lärarperspektivet, 
förvaltningschefens perspektiv och även den lokala politikerns perspektiv kontra den 
nationella politikens perspektiv. Målen, kvalitetsredovisningen, utvärderingen och 
utvecklingsåtgärderna är stommen för kvalitetsutvecklingen samtidigt som dessa 
även är de kritiska punkterna som avgör om det leder till någon kvalitetsutveckling. 
(Skolverket, 2002)

Scherp(2003) skriver att det finns en viss poäng i att utvärdera de förändringar som 
görs eftersom det blir ett sätt att ta reda på om verksamheten har blivit effektivare. 
Han påpekar även att det finns olika intressen att ta hänsyn till när det kommer 
kontroll av den skattefinansierade verksamheten som skolan faktiskt är och nämner 
politiker och medborgare som exempel på dessa intressen.  Han påpekar även att 
skolutveckling inte nödvändigtvis blir effekten av det utvärderingssystem som 
legitimeras av kontrollfunktionen. Han jämför det hela med hur kunskapsprov får 
eleverna att läsa till proven i första hand istället för ett långsiktigare lärande. Med 
andra ord kan mål och resultatstyrning vara problematiskt. Utvärderingen är också 
viktig för själva erfarenhetslärandet. (Scherp. 2003) 

Karlsson Vestman et al. (2008) menar att utvärdering som verksamhet har blivit så 
vanlig att den går att jämföra med en ritual inom vissa sfärer av samhället. De ser 
utvärdering som verksamhet som ett politiskt instrument för styrning och kontroll. 
De skriver att utvärdering är något som utförs på samtliga nivåer i en organisation 
oavsett om det handlar om en offentlig eller privat sådan. De frågar retoriskt vilka 
anledningar det kan finnas till att utvärdering är en populär verksamhet och skriver 
att det kan vara ett sätt att lära sig av tidigare erfarenheter för att förbättra det som är 
föremål för utvärderingen. Utvärdering kan också vara ett sätt att signalera seriositet, 
läraktighet och kontroll. De påpekar även att utvärdering har blivit en allt viktigare 
del i styrningen av skolor. Som jag tidigare har nämnt ökar statens styrning av skolor 
med indirekta och informella medel och Karlsson Vestman et al. (2008) menar att 
utvärdering är en viktig del av detta eftersom den utgör information på alla nivåer i 
systemet och kan därför påverka verksamheten, både vad gäller innehåll och 
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metoder. Utvärdering blir med andra ord ett styrmedel och inte enbart en bedömning 
av verksamheten.  Som exempel nämner de olika stöd till mer lokala 
skolutvecklingsprojekt och i former av kunskapsspridning som resultat av 
utvärdering och forskning.  Vad gäller framtiden skriver författarna att utvärdering 
som verktyg alltid kommer att vara föränderlig genom olika tider. Flera former kan 
också finnas samtidigt vilket gör att utvärderingen som företeelse blir svårt att 
definiera eller enhetligt beskriva. (Karlsson Vestman & Andersson, 2008)

2.5 Tidigare forskning om lärares attityder till skolutveckling och 
förändring
Pointcell (2003) skriver om lärares risktagande och dess relation till förändring. 
Hennes studie fokuserar på lärare som deltog i ett Skola i en skola (SWS) projekt och 
pågick i tre år. Hon menar att vi vet väldigt lite om risktagande och förändring trots 
att dessa ofta ställs som motpoler i litteraturen som rör skolreformer. Det framgår i 
Pointcells studie att positiva känslor främjar risktagandet som är kopplat till 
innovation samt att negativa känslor hämmar samma risktagande. Pointcell visar 
även att lärares risktagande vid skolutveckling påverkas av deras uppfattning av 
förlust, förlustens betydelse samt osäkerhet. Dessa tre kategorier används inom 
psykologifältet för att kategorisera risktagandet. Den första kategorin, förlust, 
handlar främst om att en handling innebär en risk först när individen som ska utföra 
handlingen anser att han eller hon riskerar att förlora något som han eller hon redan 
har. Den andra kategorin, förlustens betydelse, handlar om hur den risktagande 
individen värderar förlusten. Olika individer värderar förlust på olika sätt och ju 
större värde som förlusten har desto större blir risken. Pointcell förklarar att om vi 
uppfattar det som att vissa handlingar eller situationer innebär vissa förluster av 
något som vi uppfattar som värdefullt så agerar vi med försiktighet och ofta med ett 
motstånd. Detta, menar hon, är något som vi gör oavsett om vi vet med säkerhet att 
förlusten kommer att inträffa eller ej. Positiva känslor ökar risktagandet och det kan 
förklaras med att människor generellt önskar att maximera emotionell vinst och 
minimera negativa känslor såsom frustration och rädsla för att misslyckas. En annan 
del av kategorin handlar om vinsten eller nyttan som risktagaren kan vinna på att ta 
risken. Hon hänvisar till prospektteorin som föreslår att situationer som involverar 
förlust tenderar till att göra människor mer riskobenägna men att situationer som 
involverar vinst gör det motsatta. Den tredje kategorin, osäkerhet, är också en viktig 
del av risktagandet. Om en handling är garanterad att resultera på ett visst sätt och 
om de eventuella förlusterna också är på förhand givna så finns det ingen risk. 
Storleken på risken har att göra med troligheten för förlust samt ju större betydelse 
som den enskilda individen fäster vid de möjliga konsekvenserna av förlusten. 
(Pointcell, 2003)

I sin diskussion skriver Pointcell (2003) att förlust är en viktig del för att kunna förstå 
lärarnas vilja eller ovilja till att ta risker som är kopplade till innovation. Hon berör 
även betydelsen av den tid som har spenderats inom yrket och menar på att lärare 
som har varit yrkesverksamma länge (10 år eller mer) ofta ser undervisningen som en 
rutin.  Hon skriver att det finns en känsla av förgivettagande vad gäller den egna 
kompetensen, nostalgi kring det förflutna samt ett kvardröjande vid de egna 
kunskaperna. I sina slutsatser så konstaterar hon att mångtydighet och osäkerhet är 
två element som ofta associeras med förändring och som administratörer kan 
motverka genom att ge raka svar, erbjuda tydliga förväntningar och ett stabilt stöd 
och därmed främja risktagandet. (Pointcell, 2003)
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Lasky (2005) skriver om hur skolutveckling kan påverka läraridentiteten, lärarnas 
agenda samt deras vilja eller ovilja till att vara professionellt sårbara. Hon beskriver 
sårbarheten som en komplex emotionell upplevelse med ett flertal dimensioner och 
att dessa emotionella upplevelser är resultatet från olika situationer där lärarens 
identitet, värderingar, övertygelser samt lärarens uppfattning om sin egen kompetens 
interagerar. Hon skiljer mellan öppen och villig sårbarhet samt en ineffektiv och 
skyddad dimension av sårbarhet. Lasky menar att lärare troligtvis upplever mer av 
den öppna och villiga sårbarheten när de känner sig säkra nog att riskera förlägenhet 
och emotionell stress vilket de kan göra vid exempelvis relationsbyggandet med 
elever och undervisningen samtidigt som hon även påpekar att lärarna samtidigt ser 
en vinst för den enskilda individen eller vid den givna situationen. När lärarna 
upplever den ineffektiva sårbarheten så är det mest troligt i samband med andra 
känslor som rör skyddslöshet rädsla och ångest. Hon skriver att lärare är mindre 
benägna att ta risker som sak främja relationer med elever och undervisningen i den 
mer negativa kontexten. Lasky hävdar att det villiga risktagandet är en viktig del av 
byggandet av en läraridentitet och att det handlar om att ta reella risker såsom att stå 
upp för det var och en tror på, att sätta sina elever först och att vara öppen inför sina 
elever samt de spontana undervisningsögonblicken. Laskys studie visar på att 
förändringar av lärarnas uppfattning av sin egen agenda under skolutveckling kan 
forma deras emotionella reaktioner, deras vilja eller ovilja till risktagande och till att 
vara sårbar samt även lärarnas uppfattning om vad som är den bästa formen för 
undervisning. (Lasky, 2005)

Schmidt & Datnow (2005) visar i sin studie att när lärarna i studien förstod reformer 
på skolnivå så gjorde de så utan att engagera sig känslomässigt samtidigt som det var 
en mer känslosam process för att göra reformer till en del av deras eget 
klassrumsförfarande. De skriver också att beslutsfattare och skolutvecklingsexperter 
ser lärarna som den grupp som är central för skolutveckling och det av den 
anledningen gör att många av de förändringar som ska utveckla skolan också riktar 
sig mot just den gruppen. Samtidigt påpekar de att det inte har gjorts så många 
studier som fokuserar på de känslor som lärare har till förändring och hur de 
påverkas av jobbet som lärare och tvärtom. Den förändring som lärare möter i sin 
karriär kan antingen förenkla för dem rent professionellt eller, om förändringarna är 
till huvudsak består av konflikter och tvetydighet så kan de snarare resultera i 
negativa känslor. Vidare så skriver Schmidt et al. (2005) att det är viktigt att det sker 
affektiva meningsskapande processer hos den enskilda läraren för att skolutveckling 
ska förändra kärnan av undervisning och lärandet.  Vidare så skriver de att en lärare 
vars personliga övertygelse överensstämmer med den förändring som sker är 
dessutom mer positivt inställd till förändringen och stödjer den. Författarna påpekar 
även att en lärare vars personliga övertygelse krockar med den förändring som ska 
ske också kan resultera i mer negativa känslor. Vidare diskuterar Schmidt et al. 
(2005) vad dessa skillnader i syn på reformnivå betyder. De föreslår att dessa känslor 
är väldigt nära knutna till lärarnas moral och deras syn på undervisningen och vad de 
upplever som det bästa för deras elever. De påpekar även att lärarna i studien 
verkligen försökte att förstå och implementera reformer i deras skolor trots att de i 
vissa fall var negativa till dem. Schmidt et al. (2005) drar slutsatsen att oavsett vad 
reformen innebär så är det viktigt att lärarna ser den som meningsfull och att det 
ligger i beslutsfattarnas intresse att se till att lärarna informeras ordentligt innan en 
reform genomförs samt att de även bör erbjudas stöd för att klara av förändringen. 
(Schmidt & Datnow, 2005)
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Hargreaves (2005) har analyserat vad lärare tycker om förändringar beroende på 
vilka olika åldersstadier de själva befinner sig i och även var de befinner sig 
karriärsmässigt samt vilka attribut de tillskriver sina kollegor baserat på ålder och 
karriär. Hans analys baseras på ett urval av 50 kanadensiska låg- mellan- och 
högstadielärare. Frågorna han ställer i sin artikel är bland annat hur åldersfaktorn 
påverkar hur lärarna ser på förändring. Bland annat skriver Han: 

Ageing is not just a process of chronological  accumulation—a 
gradual accretion of weariness or wisdom. Rather, people tend 
to  move  through  life  in  stages  and  passages  (Sheehy,  1996), 
each carrying a distinct and distinctive orientation to the world 
and the place of their self within it. (Hargreaves, 2005, s.967) 

På grund av denna syn på åldrande och dess relativitet har han valt att använda ett 
system där lärares karriärer snarare delas in i faser än åldersintervaller.  Han menar 
även att den tid man lever i har en stor påverkan på det liv som man lever och att 
lärare och skolpersonal bär med sig olika ”meanings and missions that define and are 
derived from their particular generation” (Hargreaves, 2005, s.968) vilket med andra 
ord betyder att den tid som den enskilda läraren lever i också formar dennes syn på 
yrket.  I vissa fall, menar Hargreaves, att vissa av dessa lärare även blir nostalgiska 
när de blickar tillbaka på sina tidigare år. Detta får även de konsekvenserna att de 
lärare som är unga idag inte är likadana som de unga lärare som de äldre lärarna 
kommer ihåg. Lärare är med andra ord en produkt av sin generation och detta 
påverkar även deras syn på förändring och deras erfarenheter av förändring. 
(Hargreaves, 2005)

Studien som Hargreaves (2005) artikel bygger på är genomförd med hjälp av 
intervjuer som fokuserar på hur lärarna har reagerat vid olika kritiska ögonblick. 
Denna metod valdes framför att fråga ut lärarna om olika känslor eftersom det vid en 
pilotstudie visade sig vara svårt att fråga om vissa specifika känslor som var 
tabubelagda. När fokus låg på känslorna vid specifika och kritiska ögonblick så fick 
detta istället effekten av att känslorna kunde kontextualiseras vilket i sin tur gjorde 
att man kunde undvika att reproducera de vaga liknelser och generaliseringar som 
gjordes i pilotstudien. En annan aspekt är att lärarna som intervjuades dessutom fick 
berätta om hur olika aspekter av identitet såsom kön, ålder och etnokulturell 
tillhörighet kunde påverka deras egna erfarenheter och känslor. Hargreaves skriver 
att ett sätt att förstå skillnader av olika slag är att undersöka människors emotionella 
reaktioner på förändring, alltså deras attityder till förändring, i relation till deras egen 
identitet. Hargreaves påpekar i sin artikel att emotionell erfarenhet är svårt att 
undersöka. Svårigheten består delvis i att det finns språkliga skillnader som skär både 
kulturellt och mellan olika yrken vad gäller att beskriva känslor.  Svåra känslor kan 
dessutom antingen bli undertryckta eller helt enkelt förnekade. Olika uttryck för 
sårbarhet kan ses som både opassande ur ett både ett professionellt och personligt 
perspektiv. (Hargreaves, 2005)

Hargreaves (2005) skriver i sin slutsats att det är viktigt att förstå hur lärare upplever 
och svarar på förändring inom skolan, eftersom förändring och i viss mån även 
repetitiv förändring är en ofrånkomlig del av världen, om reformer och förbättringar 
ska kunna lyckas bättre och bli mer hållbara. Han skriver att det kan vara av intresse 
för skolledare och administratörer som oftast hanterar förändringar inom skolan och 
som ofta dras till modeller för hur människor svarar på förändringar. Dessa modeller 
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erbjuder en mall att följa och där det dessutom blir möjligt att utläsa i vilken fas som 
lärarna befinner sig i när det kommer till att anamma förändringen och vilka 
eventuella problem som kan uppstå. Han påpekar också att förändringar och 
människors upplevelse av densamma ofta har fler dimensioner är enbart de 
psykologiska och utvecklingsmässiga. Som exempel nämner han organisatoriska och 
sociologiska dimensioner. Bland annat så nämner han att så kallade så kallade early 
adopters det vill säga de som anammar förändring tidigt, och de som är entusiastiska 
har en liten betydelse om de är koncentrerade till den yngsta ålderskategorin i en 
skola även om dessa samtidigt bidrar med energi och begynnande hävstångseffekt 
vilket kan vara önskvärt om man vill genomföra förändringar.  Olika faktorer spelar 
roll för hur väl man hanterar förändring och bland dessa återfinns ålder och 
karriärsfas bland de mest primära. (Hargreaves, 2005)

Hargreaves (2005) skriver att yngre lärare är mer entusiastiska till förändring och är 
mer optimistiska som individer som har lärt sig att anpassa sig till sitt yrke och dess 
sociala miljö som karaktäriseras av osäkerhet. Hargreaves beskriver de äldre lärarna 
som mer trötta och i takt med att deras kroppar åldras kommer även deras erfarenhet 
av repetitiv förändring inom skolan att slita ut dem. I och med att pensionen hägrar 
kommer dessa lärare även att bli mer motståndskraftiga mot förändring och de 
aspekter av yrket som tidigare sågs som viktiga blir mindre viktiga. Den kvarvarande 
energin spenderas på en mer avslappnad tid i klassrummet och vad som är viktigt 
där. Mellankategorin beskriver Hargreaves som måttligt entusiastisk och även 
måttligt återhållsam och i och med ett växande självförtroende för sin egen roll 
känner dessa lärare att de kan vara mer kräsna samtidigt som de även fortsätter att 
vara öppna för förändring.(Hargreaves, 2005)

2. 6 Sammanfattning
Som jag har skrivit ovan så finns det flera olika syner på skolutveckling. De perspektiv 
man har ger också konsekvenser i och med de val man gör i skolutvecklingsprocessen 
eller projektet eftersom de är nära förknippade med det perspektiv man har. 
Skolutveckling har i sig även utvecklats har gått från en direkt modell till en mer 
indirekt modell. Den kan bedrivas antingen genom målstyrning eller med ett 
förståelseorienterat perspektiv. Det är även viktigt med utvärdering av 
skolutvecklingsprojekt och processer samtidigt som det är komplicerat då 
kvalitetsbegreppet är så mångfacetterat. Det finns dessutom en stor poäng i att 
utvärdera förändringsprocesser eftersom det även fyller en kontrollfunktion. Detta 
blir intressant ur den aspekt att skolan som institution är en organisation som också 
fungerar som ett politiskt verktyg och som sådant är det dessutom föremål för 
ideologiska värderingar som kan påverka styrningen ytterligare. Schmidt et al.(2005) 
visar på att lärarna uppfattar skolutveckling som rör det egna klassrummet på ett mer 
personligt plan än de reformer som påverkar den enskilda skolan i stort. 

Pointcell (2003) skriver om risktagandets vikt vid skolutveckling och menar på att 
positiva känslor främjar risktagandet som också är kopplat till innovation vilket i sin 
tur är en viktig del av skolutvecklingen. Lasky (2005) skriver om hur lärares vilja eller 
ovilja till att vara sårbara och ta professionella risker påverkas av skolutveckling.

Den tidigare forskning som Hargreaves (2005) har gjort tyder på att den livs- och 
karriärs-fas som lärarna befinner sig i också har betydelse för hur de accepterar 
förändringar. Ytterligare faktorer som spelar roll har att göra med den tidsålder som 
läraren befinner sig i. Slutligen menar Hargreaves också att det är viktigt att förstå 
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hur lärare upplever förändringarna eftersom det är en viktig faktor till att 
skolutvecklingen ska bli hållbar. De aspekter på lärares attityder till förändring som 
är värdefulla och tillämpliga i den här studien är för det första förändringarnas 
betydelse för genomförandet av förändringarna. För det andra gäller det även 
förändringarnas kvalitet och hållbarhet. 

3 Metod
Följande kapitel handlar om motiveringen till mitt metodval samt genomförandet av 
metoden. Till att börja med redogör jag för den kvalitativa ansatsen för att sedan gå 
vidare med att beskriva och motivera valet av semistrukturerade intervjuer. Därefter 
går jag igenom min urvalsprocess, de etiska aspekterna av genomförandet samt val av 
intervjufrågorna. Jag kommer även att diskutera uppsatsens reliabilitet och validitet 
vad gäller metodval, genomförande och urval.

3.1 Forskningsstrategi
I början på varje forskningsansats bör man fundera igenom sitt metodval för att 
senare kunna utforma sitt datainsamlingsinstrument i enlighet med det metodval 
som man har gjort. Valet av metod är nära besläktat med den typ av forskningsfrågor 
man väljer att undersöka och besvara.  Vilka svar man får beror delvis på val av 
metod men också på de frågor man ställer lite likt talesättet ”som man frågar får man 
svar”.  

Med en kvalitativ ansats samlar man in data som kan hanteras på ett annat sätt än 
med en kvantitativ ansats. Detta på grund av att de skiljer sig ifrån varandra både 
rent kunskapsfilosofiskt men även genom de möjligheter som de erbjuder. Den 
kvalitativa metoden möjliggör att undersöka olika saker som inte går att mäta eller 
att jämföra på samma sätt som den rådata man får genom en kvantitativ ansats. 
Hartman definierar den kvantitativa metoden med att skriva ”Kvantitativa 
undersökningar karakteriseras av att man undersöker den numeriska relationen 
mellan två eller flera mätbara egenskaper.” (Hartman, 2004, s.207) Med andra ord 
har man möjlighet att jämföra olika numeriska relationer mellan mätbara 
egenskaper. Det kan röra sig om medelvärde, antal eller om man vill ange hur stor 
andel X är av Y. Det går med andra ord att jämföra den insamlade datan på ett sätt 
som inte är möjligt med en kvalitativ ansats. Eftersom det jag ämnar undersöka är 
attityder som inte går att kvantifiera är det givet med en kvalitativ ansats. 

3.2 Datainsamlingsmetoder
Då jag fokuserar på attityder anser jag att intervjuer är ett rimligt val för att fånga 
upp detta. För det första för att man kommer sina informanter närmare än vad 
exempelvis enkäter tillåter och för det andra för att det finns möjlighet till att ställa 
följdfrågor. Möjligheten att ställa följdfrågor finner jag dessutom intressant i 
sammanhanget eftersom det kan fördjupa förståelsen för det område jag har valt att 
undersöka. Det finns även en fördel och med att jag har en möjlighet att be 
informanterna att utveckla sina svar eller att förtydliga vad de menar genom frågor, 
något som inte alls vore möjligt genom exempelvis enkäter. 

För att specificera mig ytterligare kring mitt metodval så vill jag även poängtera att 
jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer framför ostrukturerade 
och helstrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är, till skillnad från 
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ostrukturerade intervjuer, redan på förhand igenomtänkta frågor och eventuella 
följdfrågor eftersom jag redan har ett mål med vad jag vill veta mer om. Dessutom ger 
det en möjlighet att ställa olika informanters svar mot varandras och att tematisera 
deras svar eftersom de har svarat på samma frågor. Det skulle även vara intressant att 
göra helt ostrukturerade intervjuer men de passar inte mitt syfte som är att 
undersöka vilka attityder till förändring inom skolans värld det finns och förhållandet 
till skolutveckling. 

Jag valde bort ostrukturerade intervjuer på grund av att jag har ett fördefinierat 
problemområde och att intervjua informanter helt fritt skulle kanske inte alls 
resultera i några användbara data. Jag valde på samma sätt bort helstrukturerade 
intervjuer, på grund av att det inte heller passade mitt syfte då helstrukturerade 
intervjuer inte tillåter spontana följdfrågor eller mer djupgående frågor av en mer 
spontan karaktär. Enligt Stukát (2005) erbjuder semistrukturerade intervjuer en 
möjlighet att komma längre och nå djupare än strukturerade intervjuer. Han skriver 
även att intervjuaren kan formulera frågorna så att de passar informanterna och att 
man kan ställa följdfrågor. (Stukát, 2005) Denscombe (2009) skriver att man som 
intervjuare i semistrukturerade intervjuer har möjlighet att utveckla svaren genom 
att sufflera, gå på djupet och kontrollera att man som intervjuare har förstått 
informanternas svar. (Denscombe, 2009) 

Enligt Wengraf (2001) bör man skilja mellan samlandet av data samt tolkandet av 
densamma.  Hur dessa två förhåller sig till varandra kan man se på två olika sätt. Till 
att börja med, hypotetiskt induktivt sätt, och för det andra på ett hypotetiskt 
deduktivt sätt.  I det förstnämnda fallet samlas den data in som anses vara relevant 
och som sedan undersöks, varpå teorin framträder från den insamlade datan genom 
induktion. Det andra sättet är på sätt och vis motsatsen till det tidigare nämnda 
sättet, där inga data anses vara mer relevanta än annan utan att det enbart finns 
hypotesrelevanta fakta. Detta förutsätter att all forskning måste börja med en teori 
som grund för att forskaren ska kunna bestämma vilka av all insamlingsbar data är 
de som ska bli insamlade alternativt genereras.  Från den teori som forskaren utgår 
ifrån skapas även en hypotes som ska testas utifrån hypotesrelevanta data. 

Intervjuformen faller sig också ganska naturlig för en sådan här undersökning då 
man dels kommer sina informanter närmare och dessutom har möjlighet att ställa 
följdfrågor som kan vara intressanta i situationen.  Detta är en klar fördel mot andra 
kvalitativa intervjumetoder såsom helstrukturerade intervjuer där man följer ett 
manus utan att avvika och fokusgrupper där man intervjuar en grupp och därmed 
riskerar att inte kunna följa upp alla intressanta spår. 

3.3 Val av intervjufrågor
Då det instrument jag har valt för datainsamling är semistrukturerade intervjuer och 
då mitt problemområde kan tyckas vara relativt stigmatiserande på grund av att det 
kan finnas ett grundantagande om att lärare som grupp är negativt inställda till 
förändring så väljer jag att på diskutera hur jag har tänkt kring valet av 
intervjufrågor. Min ambition är att undvika eventuella missförstånd från läsarens 
sida. Mitt mål är att frågorna ska vara så öppna som möjligt eftersom det möjliggör 
vidare frågeställningar samtidigt som det är tänkt att de också ska ringa in någon 
slags grund som jag senare ska analysera.
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”Hur länge har du arbetat som lärare?” är en fråga som man skulle kunna anta att 
den hänger ihop med en misstanke eller rentav en fördom att de som är gamla inom 
professionen uppfattar förändringar på ett negativt sätt. Det är inte min tanke med 
mitt val av den här frågan då den fungerar som en isbrytare men även blir relevant då 
den kan ge en inblick i hur många olika paradigmskiften inom lärarprofessionen som 
läraren ifråga har mött. Svaren på den här frågan kan även erbjuda en inblick i hur 
stort perspektiv som respondenten har när han eller hon svarar på andra frågor som 
också handlar om skolutveckling och förändring eftersom en längre tid inom yrket 
kan rent logiskt betyda att man har stött på flera olika skolutvecklingsprojekt och 
förändringar i sin yrkesroll om man har arbetat länge än om man har arbetat en 
kortare tid. 

”Vad tycker du om att skolan som institution är en verksamhet i ständig 
förändring/utveckling?” är en fråga som förvisso medger ett antagande om att skolan 
som institution är en verksamhet som befinner sig i ständig förändring och att 
informanterna tycker detsamma. Jag gör detta antagande medvetet och relativt 
självsäkert då skolan som institution har genomgått flera betydande förändringar 
men också eftersom det ligger i sakens natur att även den enskilda skolan genomgår 
förändringar.

”Vilka förändringar/utvecklingar har du sett?” Detta är en fråga som jag ställer 
eftersom jag vill ha någon slags uppfattning om vidden av informantens perspektiv 
men det rymmer också både förändringar som rör den eller de enskilda skolor som 
informanten har haft som arbetsplats och samtidigt de eventuellt större frågorna som 
rör skolan som institution.

”Vad tycker du om de förändringar som har skett hittills?” Är en fråga som jag tänker 
mig kan rymma de förändringar som rör den eller de enskilda skolor som 
informanten har haft som arbetsplats och samtidigt de eventuellt större frågorna som 
rör skolan som institution precis som jag förväntade mig vid den tidigare frågan.

3.4 Urval
Efter noggrant övervägande av en rad olika aspekter som involverar både 
bekvämlighet och praktisk genomförbarhet har jag gjort ett selektivt urval när jag 
valde mina informanter. Jag utgick ifrån den skola där jag har genomfört en viss del 
av den praktiska delen av min lärarutbildning. Detta innebär både fördelar och 
nackdelar. De fördelar som jag ser har att göra med att jag som intervjuare besitter en 
hel del förförståelse för verksamheten och vardagen för mina informanter. Detta kan 
samtidigt vara en nackdel då jag dels kan ha blivit blind för vissa saker som jag 
kanske hade upptäckt annars om jag inte hade varit van vid verksamheten.

Jag ser också en fördel i att jag redan på förhand har en relation till informanterna då 
det ibland är enklare att öppna sig för någon som man redan känner. Det kan 
samtidigt vara en nackdel av precis samma skäl, det vill säga att det blir svårare att 
verkligen berätta vad man tycker eftersom jag inte är okänd av informanterna.

Att jag redan har en förförståelse för verksamheten samt en tidigare relation, oavsett 
hur djup eller ytlig den än må vara, medger även att jag i vissa fall redan har snuddat 
vid ramarna för min problemformulering, som handlar om förändringar inom 
skolans värld, vilket också gör att jag kan göra ett mer selektivt urval i mån av 
spridning av attityder. Jag har med andra ord medvetet försökt att intervjua lärare 
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med spridda attityder till förändring baserat på tidigare kunskap om vad de har sagt i 
olika sammanhang.

3.5 Databearbetning och Analysmetoder
Då syftet med den här studien är att undersöka de attityder som lärare och skolledare 
har till förändringar som de möter i sitt yrkesliv och att förklara dessa utifrån de 
erfarenheter som de själva berättar om samt att problematisera dessa attityder i 
relation till de förändringar som skolutveckling innebär. För att ta reda på detta så 
ställde jag följande tre huvudsakliga forskningsfrågor. Dessa syftade i sin tur till att 
dels kategorisera de attityder som lärare och skolledare i studien har och dels för att 
kategorisera vilka de förändringar som de har mött och för att utröna hur dessa 
förändringar har påverkat deras attityder till förändring. Jag ställde även en 
forskningsfråga som syftade till att ta reda på vad dessa lärares attityder till 
förändring kan leda till i förhållande till skolutveckling. 

För att kunna analysera det insamlade materialet så har jag dels transkriberat det 
inspelade materialet och senare läst igenom det ett flertal gånger för att enklare 
kunna finna ömsesidigt uteslutande teman. Jag har även tolkat samma material 
baserat på min förförståelse för de enskilda skolorna.

För att undvika kognitiva feleffekter såsom Haloeffekten där mina eventuella tidigare 
bedömningar av de informanter som jag har använt mig av kommer att påverka hur 
jag tolkar deras svar så kan jag enbart säga att jag har gjort mitt yttersta för att 
undvika detta och att enbart se mina informanters svar utan att koppla ihop dessa 
svar med mina eventuella tidigare bedömningar av informanterna som personer.

3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Stukát (2005) beskriver reliabilitet och validitet som två begrepp som har att göra 
med studiens tillförlitlighet. Reliabilitet är ett begrepp som är kopplat till kvaliteten 
på mitt mätinstrument och validiteten är ett begrepp som är kopplat till huruvida jag 
mäter det som jag avser att mäta. Kvaliteten på mitt mätinstrument kan och bör 
såklart diskuteras och jag hänvisar läsaren till avsnitt 3.3 val av intervjufrågor som 
är en diskussion kring mitt val av mätinstrument. Vad gäller validiteten i min studie 
så kan den diskuteras ur en rad olika perspektiv. Man kan ifrågasätta om 
informanternas tolkning av mina intervjufrågor är densamma som min tolkning av 
intervjufrågorna. Förhoppningsvis har tidigare diskussioner kring ämnet lett till att vi 
delar uppfattning om vad vi menar och om inte annat att jag har fått en ökad 
förförståelse för vad de menar.

Jag gör inga anspråk på någon som helst slags generaliserbarhet vilket Stukát (2005) 
beskriver som den överförbarhet studien har på en större skala. Dels är mitt urval på 
tok för litet och dels har jag dessutom valt ett forskningsproblem som inte är 
kvantifierbart. Det går med andra ord inte att påstå att det finns fler som tycker 
samma sak precis som jag inte heller kan säga med säkerhet att det inte är så. Det jag 
däremot med säkerhet kan säga är att dessa intervjuer speglar de attityder hos de 
lärare som jag intervjuade vid en specifik tidpunkt och som de valde att dela med sig 
av utifrån de frågor som jag ställde. Däremot ska den ses som ett axplock av attityder 
som finns eftersom det är just vad det är.
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3.7 Etiska ställningstaganden
Vetenskapsrådet (2001) skriver om olika etiska ställningstaganden och efter en 
genomläsning av den skrift som de har publicerat för forskning inom de 
samhällsvetenskapliga disciplinerna har jag valt att göra etiska ställningstaganden 
kring samtycke, information, konfidentialitet samt nyttjandeaspekten. 
(Vetenskapsrådet, 2001)

Forskning som involverar människor är ingalunda enkel att genomföra då det finns 
en rad olika etiska aspekter som man bör överväga innan datainsamling.  Det är 
viktigt att ha ett samtycke från informanten eftersom det är oetiskt att samla in data 
utan ett samtycke. Detta kan göra att forskningen inte blir fullt så omfattande som 
man kanske önskar men det är samtidigt en viktig aspekt eftersom man i vissa lägen 
inte kan genomföra datainsamling utan ett faktiskt samtycke (vid intervjuer bland 
annat) men även för att man faktiskt kränker en individ om man samlar in data som 
rör honom eller henne personligen utan att berätta om det på förhand. 

En annan aspekt som gränsar till det etiska har att göra med konfidentialitet. Å ena 
sidan kan man säkert tänka sig att insamlad data förlorar en del av sin tyngd om man 
inte kan, med säkerhet, härleda varifrån den kommer. Å andra sidan kan det vara just 
det som gör att informanter faktiskt väljer att ställa upp om den datan som samlas in 
är av känslig natur. I varje enskilt fall måste det ske en avvägning av för och 
nackdelar. I det här fallet har jag valt att anonymisera mina informanter.

Nyttjandeaspekten är också en aspekt som är intressant i sammanhanget. 
Informanterna samtycker till att den insamlade datan ska användas på ett specifikt 
sätt och om man då nyttjar datan till något annat far man med osanning och luras. 
Samtyckeskravet blir också då något som blir lidande eftersom man förlorar 
samtycket från informanten om man använder datan vidare till något annat än det 
man ursprungligen sa att man skulle använda datan till. (Vetenskapsrådet, 2001)

Jag har gjort följande etiska ställningstaganden: jag har informerat mina informanter 
vid ett flertal tillfällen, både vid en första förfrågan om de kunde tänka sig vara 
intresserade att låta sig intervjuas, dels när jag skickade ut ett formellt missivbrev och 
även innan jag påbörjade intervjun.  På grund av detta så anser jag att jag har 
fullgjort det etiska kravet om information. Det är även svårt att intervjua någon utan 
deras samtycke men det behöver samtidigt inte betyda att det är ett informerat 
sådant. Jag anser även att jag har ett informerat samtycke då jag även har informerat 
informanterna om att de har en självklar rättighet att närsomhelst avbryta sin 
medverkan utan att några negativa konsekvenser uppstår för deras del. 

Ett annat ställningstagande jag har gjort gäller resultatredovisningen där jag har valt 
att genomgående använda pronominet ”hon” för att avidentifiera informantera 
gällandes kön då det inte är en intressant aspekt i förhållande till min 
problemformulering. Dels för att det ibland har framkommit åsikter kring 
förändringar som kan vara en framtida källa för konflikter vilket jag ser som negativa 
konsekvenser för mina informanter vilket är något som jag vill undvika.
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4 Resultat
Nedan presenteras resultatet utifrån intervjuerna. Jag presenterar först mina 
informanter lite närmare och redovisar senare deras svar, fråga för fråga.

Lärare 1 har jobbat som lärare i drygt 20 år. Hon undervisar i språkämnen. Lärare 2 
har jobbat som lärare i 12 år. Hon undervisar i Matematik och Naturorienterande 
ämnen. Lärare 3 har jobbat som lärare i 7,5 år. Hon undervisar i Matematik och 
Naturorienterande ämnen. Lärare 4 har jobbat som lärare i 5 år. Hon undervisar i 
språkämnen. Lärare 5 har jobbat som lärare i 42 år. Hon jobbar för närvarande som 
specialpedagog/speciallärare. Lärare 6 har jobbat som lärare i 18 år. Hon har tidigare 
undervisat i estetiska ämnen och språkämnen.  Hon jobbar för närvarande som 
biträdande rektor och har gjort så i cirka 4 år.

Fråga 2 ”Vad tycker du om att skolan som institution är en verksamhet i 
ständig förändring/utveckling?”

Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, Lärare 5 och Lärare 6 tyckte att det var negativt med de 
utvecklingsprojekt och förändringsarbeten där allting rinner ut i sanden.  

Lärare 1 säger att hon tycker att förändringsarbeten kommer och går i vågor men hon 
ställer sig samtidigt tveksam till om det ger några stora förändringar i slutänden. 

Lärare 2 förklarar att hon ibland att förändringarna går från en ytterlighet till en 
annan och säger ” omdömesskrivningar har gått från 2 pappersrader till att man ska 
skriva hur mycket som helst. Mellantinget var bra eftersom det var utförligt”.  

Lärare 3 säger att hon i grunden är positiv till förändringar och att hon gillar att göra 
många egna personliga förändringar och blir rastlös utan förändringar men att det 
arbetsmässigt har varit för mycket förändringar på för kort tid på den enskilda skolan 
som hon jobbar på vilket har gjort att det har blivit för tungt.

Både Lärare 3 och lärare 4 anser att det är positivt att förändringarna och 
utvecklingsarbetet är mer forskningsbaserat nu mot vad de upplever att det tidigare 
har varit.

Lärare 5 säger att hon tycker att det är en självklarhet att skolan ska förändras 
eftersom man annars inte lär sig någonting nytt. Hon nämner upprepade gånger att 
hon gillar förändring och utveckling och att hon ser det som något positivt. Hon säger 
också att hon tycker att det är oerhört viktigt med reflektion och utvärdering av det 
utvecklingsarbete som sker. Hon tycker att det är svårt att lära sig av de erfarenheter 
man får om man inte samtidigt får chansen att reflektera. Hon pratar även om vikten 
av att ledningen är tydlig i ett förändringsarbete eftersom det mesta rinner ut i 
sanden om arbetsgruppen lämnas till sitt eget öde.

Lärare 6 anser att hon inte tycker att skolan har förändrats så mycket som man tror. 
Hon berättar hur hon tycker att det kanske mest rör sig om ytliga och strukturella 
förändringar men att kärnan och värderingarna är de samma. 

Fråga 3 ”Vilka förändringar/utvecklingar har du sett?”
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Lärare 1 redogör för sin syn på förändringen och återberättar även hur hon har 
upplevt arbetslagens utveckling. ”Från början var det jätteensamt och alla satt 
ensamma på var sin kammare. Jag tycker att det är bättre nu när vi sitter tillsammans 
i ett rum men så har de visst inte på alla skolor.” (Lärare 1)

Lärare 2 nämner olika positiva förändringar när det kommer till tillgång till teknik i 
undervisningen såsom Activeboards och datorer. Hon berättar att det har förenklat 
hennes undervisning eftersom det blir lättare att visa på en skärm än att rita för 
hand. Hon säger: 

En förändring som jag har gjort själv är den som gäller min 
pedagogik och metodik. Inga människor har petat i det. Vilken 
sorts lärare jag ville vara tog fyra fem år att komma fram till. 
Man blir aldrig fullärd inom yrket. Allting är bra så länge det 
fyller ett syfte vad gäller olika metodiker – men de olika 
grejerna måste balanseras med andra saker. (Lärare 2)

En förändring som lärare 2 säger att hon gillat har att göra med synen på att eleverna 
ska jobba mer aktivt tillsammans. 

Lärare 3 återberättar länge och väl om de olika förändringar som har skett på den 
enskilda skolan där hon jobbar. Bland annat så förklarar hon hur hon har upplevt 
många olika byten av rektorer under en kort tid och om hur de påverkade det dagliga 
arbetet.

Samtidigt som jag kom tillbaka fick vi en ny rektor och under 
den här perioden så var det även väldigt skriverier i tidningarna 
samt prat på skolan om hur man blev bemött. Alla som hade en 
längre erfarenhet och som jag tyckte var goda pedagoger slutade 
på grund av att friheten försvann. Det blev väldigt styrt och vi 
fick inte jobba som vi ville och alla skulle jobba på samma sätt. 
De pratade till och med om standardiserade lektioner – så långt 
gick det. (Lärare 3)

Lärare 4 berättar argt om ett lokalt förändringsarbete som var initierat av lärarna 
själva men som rann ut i sanden då det inte gavs några möjligheter för att det skulle 
fortsätta. Hon ser tiden som en väldigt viktig faktor i att förändringsarbetet ska 
kunna bli möjligt att genomföra.

Lärare 5 reflekterar med synlig glädje kring om hur hon i början på sin yrkesbana 
upplevde att arbetet var mycket friare och mindre styrt förut jämfört med hur det ser 
ut nu. Vilket hon ser både för och nackdelar med. ”Det fanns mer frivillighet. Det kom 
ju alltid ifrån oss. Det var ju inte styrt. Gjorde ingen så var det ingen som efterfrågade 
det heller. ” (Lärare 5)

Lärare 6 berättar och redogör för sin syn på hur målstyrningen av skolan blev en stor 
förändring. 

Målstyrd skola var en stor grej när man laborerade mer. Man 
lyfte  timplanen  tillexempel  och  man  behövde  inte  styras  av 
minutrar per ämne för att exempelvis kunna lyfta integrationen 
mellan ämnen. Det var ett jättestort arbete. (Lärare 6)
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Fråga 4 ”Vilka förändringar i projektform har du sett?”
Lärare 1 återberättar om en rad olika förändringar i projektform. LEAN, PEEL, SET 
är några av förändringarna hon berättar om. Hon anser att det går mode i vissa saker 
och nämner som exempel Lean, PEEL, SET men hon säger också att det senare sen 
blir fult och nämner SET som ett exempel. Hon anser att det som var positivt var att 
vissa av metoderna medgav tid för att kunna få arbeta på ett speciellt sätt.

Lärare 2 svarar bland annat PRIO och om olika matematiklyft som hon har sett. Hon 
berättar att hon inte alltid är glad över matematikprojekten eftersom hon anser att 
fokus ibland hamnar på fel områden och känner ofta att hon slösar med sin tid på 
saker som inte ger något resultat. 

Lärare 3 berättar om en rad olika förändringsarbeten i projektform och nämner bland 
annat PRIO, Målstyrningstavlor, elevledda utvecklingssamtal och förändringen från 
summativ bedömning till formativ bedömning. ”Ett projekt som aldrig tar slut och 
här har vi knappt kommit igång. ”Hon fortsätter med att prata om diverse olika IT 
projekt och berättar om PIM, En till en och Ipad-projekt som skolan också är 
inblandat it. Om PIM säger hon följande

Det är inte alla som för något gott med sig. PIM – IT i skolan – 
jag  vet  inte  riktigt  vad syftet  är  om man redan kan det.  Det 
känner jag att jag har ju en ganska god kunskap och att sitta och 
göra  alla  de  här  sakerna  som  jag  redan  kan  och  som 
ärtidskrävande och sen sitta på sammankomst och visa det man 
har gjort –det hade man kanske kunnat visa lite enkelt vad man 
går för. Men sen de som hade mer behov av utbildning kanske 
hade kunnat få det. Det ska väl individualiseras även för oss? 
(Lärare 3)

Lärare 3 nämner bland annat att hon tycker om PRIO projektet eftersom det leder till 
samarbete mellan lärarna. 

Lärare 4 svarar på frågan genom att prata om PRIO och om SET. Hon pratar om 
fördelarna med att ett utvecklingsprojekt vilar på en grund av forskning och kritiserar 
de projekt som skolor är med i och som inte har någon forskningsanknytning. Hon 
säger:

För att skolan fylls ju ganska ofta med förslag på förändringar 
att jobba på som inte är förankrade i forskning. Projekt som ska 
startas.  Det  kan  vara  det  finns  privata  företag  som  har  som 
affärside  att  hitta  på  projekt  till  skolan  som  inte  alltid  är 
förankrade i forskningen.  (Lärare 4)

Lärare 5 säger att hon tycker att det är svårt att komma ihåg några specifika projekt 
och säger att det kanske har att göra med hur beständiga de har varit efteråt. Hon 
berättar om Länet Läser som var ett projekt vars mål var att öka läskunnigheten och 
som hon tror bidrog till att återväcka en hel del arbetsglädje men påpekar samtidigt 
att läskunnigheten fortfarande är ganska negativa. 
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Lärare 6 säger att hon tycker att hon har sett så många utvecklingsprojekt för egen 
del. Skolan hon jobbar på är just nu med i ett matematikprojekt men det är hon inte 
involverad i. Hon nämner även ett en-till-en projekt där hennes skola har valt en 
annan typ av datormodell än övriga av kommunens skolor vilket har lett till en del 
problem. Bland annat för att det saknas lite kunskap bland personal på skolan men 
även rutiner för underhåll av datorerna hos kommunens IT avdelning.

Fråga 5 ”Vad tycker du om de förändringar som har skett hittills?”
Lärare 1 anser även att läraryrket har förändrats under tiden både vad gäller innehåll 
och hur undervisningen bör gå till. Hon berättar om tillskottet på hur ämnen 
presenteras som exempel och även datorer som en numera självklar del av 
undervisningen vilket är ett positivt inslag eftersom de verkligen underlättar arbetet.

Lärare 2 pratar om att det är bra med olika sätt att arbeta på men säger att hon 
samtidigt blir frustrerad på grund av alla de möten som rinner ut i sanden. Hon 
berättar om kommungemensamma träffar som rörde förändring och som mest ledde 
till en massa babbel. Hon tycker att de 16 arbetstimmarna kunde ha använts till något 
bättre än att bara sitta och byta erfarenheter. Hon berättar även om att hon ogillar de 
förändringar som är dåligt knutna till den verksamhet som hon befinner sig i och som 
någon annan har beslutat om.

Lärare 3 säger att det finns både positiva och negativa saker med de förändringar som 
har skett. Bland annat ser hon både för och nackdelar med de tidsstyrda möten som 
precis har introducerats på skolan som hon arbetar på. Hon berättar att tiden ibland 
kan pratas bort vilket hon säger sig uppleva som negativt ibland samtidigt som hon 
också medger att det finns vissa poänger med att prata om allt möjligt. Hon säger att 
hon tror att det är viktigt att man även pratar om hur folk mår och att man får en 
inblick i varandras liv.  Hon beskriver de tidsstyrda mötena som ett försök i ett led att 
minska arbetsbördan för lärarna och mot att effektivisera tiden. 
 

Och att man inte ska lägga tid på så mycket som inte behöver 
läggas tid på – är det någon som har bestämt. Och då får inte vi 
bestämma själva var vi vill lägga vår tid utan då är det mötena 
som ska effektiviseras. (Lärare 3)

Lärare 4 berättar om frustration kring de förändringar som saknar 
forskningsanknytning men även om att det är svårt för förändring som inte ges 
tillräckligt med förutsättningar. Hon pratar särskilt mycket om hur hon ser 
kommunaliseringen av skolorna som något problematiskt i skolutvecklingssynpunkt 
eftersom hon anar att det i slutänden kommer att leda till att vissa kommuner inte 
kommer anse sig ha råd med de satsningar som i vissa fall krävs för att utvecklingen 
ska bli lyckad.

Lärare 5 ser både för och nackdelar med de förändringar hon har sett. Bland annat 
nämner hon att hon tycker att de lärare som blir examinerade nu saknar verktyg för 
undervisning i högre grad än vad de lärare som blev examinerade förr blev.  En fördel 
med att det numera har blivit mer styrt, säger hon, är att alla måste vara med på det 
som ska göras. Hon berättar även att hon tycker att det är väldigt viktigt med 
forskningsanknytning och att hon tycker att det är många förändringar som är 
jippobetonade och ställer sig kritisk till detta. Hon säger 
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Vi går ju väldigt mycket på vana och förtrogenhet. Det är ju inte 
så konstigt eftersom det inte är så mycket forskat på det. Man 
kan ju inte sluta arbeta på det heller.  Man måste veta vilken 
riktning det ska men det vet man ju inte säkert heller. Men man 
ska  tänka  efter.  Inte  hoppa  på  bara  för  att  det  är  en 
samhällstrend. (Lärare 5)

Lärare 6 säger att hon ser en viss regelbundenhet i förändringarna och att de är 
cykliska. Hon välkomnar förändringen som innebär att det administrativa arbetet blir 
mindre och att den formativa bedömningen börjar ta mer plats. 

5 Analys
Syftet med den här studien är att undersöka de attityder som lärare och skolledare 
har till förändringar som de möter i sitt yrkesliv och att förklara dessa utifrån de 
erfarenheter som de själva berättar om samt att problematisera dessa attityder i 
relation till de förändringar som skolutveckling innebär. För att ta reda på detta så 
ställde jag följande tre huvudsakliga forskningsfrågor. Dessa syftade i sin tur till att 
dels kategorisera de attityder som lärare och skolledare i studien har och dels för att 
kategorisera vilka de förändringar som de har mött och för att utröna hur dessa 
förändringar har påverkat deras attityder till förändring. Jag ställde även en 
forskningsfråga som syftade till att ta reda på vad dessa lärares attityder till 
förändring kan leda till i förhållande till skolutveckling. 

För att kunna analysera det insamlade materialet så har jag dels transkriberat det 
inspelade materialet och senare läst igenom det ett flertal gånger för att enklare 
kunna finna ömsesidigt uteslutande teman. Jag har även tolkat samma material 
baserat på min förförståelse för de enskilda skolorna.

Av resultatet att döma så finns det helt klart mångfacetterade attityder kring 
förändringar och skolutveckling hos de lärare och den biträdande rektor som jag har 
intervjuat. Ingen av mina informanter säger sig vara negativa till förändring och 
flertalet av dem säger sig vara positiva men berättar samtidigt om problematiska 
förändringar och negativa erfarenheter. De olika teman som framgår tydligt har jag 
valt att kalla för frustration över förändringar som rinner ut i sanden, Tidsbrist, 
Initiering av förändring, Förändringar vars ursprung är utanför skolans sfär.

5.1 Frustration över förändringar som rinner ut i sanden
Ett tema som framgår tydligt är att det finns en viss frustration med att vissa försök 
till förändringar rinner ut i sanden och att arbetstid och energi går förlorad. Lärare 2 
uttalar en tydlig negativ attityd till de utvecklingsprojekt som hon anser som slöseri 
med tid. Detta i kombination med att det är ett utvecklingsprojekt som hon inte heller 
har valt själv gör förmodligen att hon blir ännu mer negativt inställd. En annan 
aspekt av det hela är att det förmodligen också kan vara väldigt svårt att se effekten 
av vissa förändringar. Vissa effekter kan vara svåra att mäta eftersom man saknar en 
jämförbar kontrollgrupp så att det helt enkelt inte går att värdera effekten av 
förändringen. Det kan också vara ett rimligt antagande att det är extra känsligt med 
de projekt som upplevs som slöseri med tid eftersom samtliga informanter uppgav att 
de har en brist på tid.
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Skolverket (2002) påpekar även vikten av att förändringsarbetet sker systematiskt 
just på grund av att det annars så enkelt försvinner ut i intet. I rapporten nämns även 
tydlighet, avsatta resurser, uppföljning av utvecklingsarbetet samt de långsiktiga 
målen och syften som viktiga aspekter för att det önskvärda resultatet ska uppnås. Att 
man i vissa fall i skolans komplexa värld inte alltid kan vara tydlig och avsätta 
resurser samt göra uppföljningar av både utvecklingsarbetet samt de långsiktiga 
målen och syften är kanske inte så konstigt om man tar i beaktande vilken komplex 
verklighet som skolan är.  Just uppföljning och utvärdering ses som en viktig del av 
utvecklingsarbetet och om man missar detta så kan det samtidigt leda till känslan av 
att det hela rinner ut i sanden som exempelvis lärare 1, lärare 2 och lärare 3 beskriver. 
Det behöver inte nödvändigtvis betyda att en utveckling inte har skett utan att den 
enbart inte har markerats genom att påvisa hur det såg ut före förändringen och vad 
som har skett efteråt men det är samtidigt olyckligt då en brist på uppföljning kan 
leda till att lärare blir mer negativa till förändring om de upplever att det jobb som de 
lägger ner inte leder till något konkret och påtagligt. En faktisk förändring kan vara 
svår att uppvisa utan en systematisk uppföljning. Scherp(2003) skriver att det i en 
förståelseorienterad och problembaserad skolutvecklingsmodell är fråga om ett 
kontinuerligt arbete snarare än en avgränsad förändring. Vilket skulle kunna tala 
ytterligare för att det är svårt att se resultatet av ett förändringsarbete om det nu är 
en sådan modell som används.

Schmidt & Datnow (2005) skriver att det är viktigt att det sker affektiva 
meningsskapande processer hos den enskilda läraren för att skolutveckling ska 
förändra kärnan av undervisning och lärandet vilket naturligtvis är själva poängen 
med den skolutveckling som sker eftersom det annars skulle vara en högst ytlig 
förändring och således ingen reell förändring. Av den anledningen blir det högst 
olyckligt om lärarna upplever det som att det arbete som de lägger ner inte leder till 
något. Dels för att det kan skapa frustration men också för att det kan göra det 
svårare att bedriva skolutveckling i framtiden då en upprepning av känslan skulle 
kunna leda till att skolutveckling i sig associeras till arbete som är bortkastat och 
finns det en sådan attityd i ett kollegium av lärare så kan det vara svårt att nå några 
förändringar. Samma attityd hos enskilda lärare kan också förhindra att kärnan av 
undervisning och lärande förändras på det sätt som Schmidt et al. (2005) 
förespråkar.

5.2 Tidsbrist
Tidsbrist återkommer även i ett annat tema som också märks tydligt i det insamlade 
materialet. Flera av de lärare som jag intervjuade pratade om bristen på tid till 
reflektion, tid för att samplanera samt tid för att ta till sig förändringarna som något 
väsentligt och som påverkade deras attityder till förändringar då det var svårt att ta 
till sig förändringarna om det inte fanns tid för att göra detta. 

Scherp (2003) menar att skolutvecklingen av en förståelseorienterande modell består 
i att man lyckas skapa goda lärmiljöer för lärare och skolledare där dessa ges 
möjlighet att dra slutsatser utifrån sina egna erfarenheter. Men för att detta ska 
fungera så behövs det erbjudas resurser i form av tid för reflektion men även tid för 
diskussion så att personalgruppen utvecklar en gemensam förståelse för vad det är 
man vill uppnå med förändringsarbetet. Han menar också på att lärares tendens till 
att utvecklas och lära sig av sina erfarenheter blir en stomme i skolutvecklingsarbetet. 
Bristen på tid till att hantera den förändring som skolutvecklingen innebär skulle 
med andra ord kunna förklara några av de attityder som informanterna uppvisar.
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Pointcell (2003)skriver om administratörens roll i skolutveckling och menar att dessa 
kan motverka de negativa elementen som associeras med förändring och därmed 
främja risktagandet som är en viktig del av innovationen som i sig är en viktig del av 
den förståelse och erfarenhetsbaserade skolutvecklingen. Med andra ord så har 
skolledarna en viktig roll i det hela då de kan underlätta förändringen, bland annat 
genom att motverka de negativa elementen som associeras med förändring. Det 
skulle kunna vara så att en lärare, som har en negativ förändring från början, blir mer 
positiv om han eller hon får mer tid till att förstå förändringen.

5.3 Initiering av förändring
Ytterligare ett annat tema som framträdde berör vem som initierar förändringen. 
Flera av lärarna upplevde det som att det fanns ett visst förändringskrav uppifrån och 
som inte alltid var lämpligt eller anpassat just för den verksamheten som de faktiskt 
befann sig i. Lärare 2 var skeptisk till de förändringar som kom uppifrån eftersom 
hon upplevde det som att den var dåligt anpassad till den verklighet som hon befann 
sig i dagligen. Det finns en möjlighet att den känslan påverkar hennes attityd till de 
förändringar som då kommer uppifrån på ett negativt sätt. Det är mycket möjligt att 
hon hade varit mer positiv till förändringen om den hade initierats inom skolan 
snarare än att komma utifrån skolan. I skolverkets (2002) rapport Att granska och 
förbättra kvalitet så framgår det även att det är önskvärt att utvecklingsarbetet i en 
skola påbörjas inifrån skolan och att det bör stimuleras och stödjas utifrån. Scherp 
(2003) menar i sin tur att yttre former och strukturer är viktiga i sammanhanget 
eftersom de påverkar de meningsskapande lärprocesserna samt kvaliteten och 
omfattningen av desamma.  

Lärare 4 pratade mycket om förändring som hon hade varit med om att själv dra 
igång men som självdog på grund av att det inte gavs några resurser i form av tid för 
att möjliggöra förändringen. Det är inte orimligt att anta att en förändring som är 
lärarinitierad är en nödvändig del i det kvalitetssäkringsarbetet som skolor ska 
bedriva. Det kan bli ett effektivt sätt för en rektor att eventuellt styra det 
lärarinitierade förändringsarbetets vara och icke-vara då rektorn först och främst är 
den som styr över resursallokering i form av tid. Det skulle kunna leda till att rektorer 
rent teoretiskt har möjlighet att svälta förändringar som de själva inte värderar lika 
högt som de lärare som initierar förändringen. Det finns också ett liknande scenario 
där en rektor vill, men saknar möjlighet, att stödja de förändringar som är 
lärarinitierade.

Scherp (2003) skriver om hur lärares och skolledares syn på skolutveckling skiljer sig 
ifrån beslutsfattares syn på skolutveckling. Lärares syn på skolutveckling kan även 
den skilja sig ifrån skolledares syn på skolutveckling då de förstnämnda tenderar att 
fokusera mer på problemlösning som rör en nu-situation där tidigare beprövade 
erfarenheter inte längre lyckas på samma sätt som de är förväntade att göra. 

En annan lärare (lärare 2) uttryckte en irritation över ett skolutvecklingsprojekt som 
hon var tvungen att delta i mot sin vilja. Hon kritiserade dels det faktum att hon var 
tvungen att delta i ett projekt mot sin vilja vilket berodde på att hon inte trodde på 
projektets utvecklingspotential och dels för att projektet var initierat i en sfär som låg 
utanför skolan.
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5.4 Förändringar vars ursprung är utanför skolans sfär
En annat framträdande tema var de attityder som rörde förändringar som inte var 
knutna till skolan utan kom utifrån och då bland annat från näringslivet. Flera av 
informanterna (lärare 2, lärare 4 och lärare 5) var uttalat negativa till sådana 
förändringar. Detta skulle kunna förklaras av att lärarna känner sig 
avprofessionaliserade eftersom dessa förändringar inte är förankrade i skolans värld 
utan snarare kommer ifrån en annan del av samhället som är väldigt olik skolans 
egen.  I skolverkets (2002) rapport framgår det även att det är önskvärt att 
utvecklingsarbetet i en skola påbörjas inifrån skolan och att det bör stimuleras och 
stödjas utifrån. Det framgår även i rapporten att det inte alltid är praktiskt 
genomförbart att genomföra först ett granskningsarbete och senare den förbättrande 
delen av granskningsarbetet eftersom de berörda parterna befinner sig i en komplex 
och föränderlig process. På grund av detta föreslår skolverket att de som är 
huvudpersoner inom utvecklingen av verksamheten ska skaffa sig kunskap om både 
förändringsarbetet och utvecklingsarbetet från diverse olika perspektiv. (Skolverket, 
2002)

Det kan också ha att göra med att de förändringar som kommer utifrån faktiskt är 
dåligt anpassade för den komplexa verklighet som skolan faktiskt innebär och att den 
dåliga anpassningen leder till negativa attityder. En annan förklaring till de negativa 
attityderna skulle kunna vara att det eventuellt finns en olämplighet i att skolor köper 
in färdiga paketlösningar på problem som icke-oberoende forskning stödjer. Lärare 4 
uppvisade dessutom en starkt negativ attityd till de skolutvecklingsprojekt som 
initierades utanför skolans sfär och som samtidigt saknade någon oberoende 
forskningsanknytning. Även Berg (2003a) påpekar det negativa i att välja perspektiv 
som är kopplade till den privata sektorns näringslivskultur om perspektivets enda 
förtjänst är att de associeras till termer som är positivt laddade snarare än att de är 
mest lämpade för uppgiften. 

Laskys (2005) studie handlar om hur bland annat läraridentiteten påverkas av 
skolutveckling. Hon beskriver vikten av lärarna är villiga till att ta risker för att 
skolutvecklingen ska fungera samt hur förändringar av lärarnas uppfattning av sin 
egen agenda under skolutveckling kan forma deras emotionella reaktioner. Med 
andra ord så är det viktigt att tänka på att lärarnas uppfattning av sina agendor under 
skolutveckling kan få stora konsekvenser för hur de reagerar och därmed accepterar 
skolutvecklingen. Detta kan bli problematiskt i och med de skolutvecklingsprojekt 
vars ursprung kommer utifrån skolans sfär då dessa kan krocka med de agendor som 
lärare har. Lärare 3 beskriver hur arbetslagsmötena har effektiviserats på grund av ett 
skolutvecklingsprojekt och hennes attityd är delad till det hela. Å ena sidan så anser 
hon att det är positivt med kortare möten då det annars riskerar att pratas om väder 
och vind samtidigt som hon ser en viss förtjänst med det också eftersom det kan 
verka positivt för arbetslaget då de inte ser varandra utanför arbetstid.

6 Diskussion
Att ta tillvara på lärarnas attityder till förändringar kan kanske verka onödigt vid en 
första anblick. Det kan vara lätt att tro att det enbart är att besluta kring de 
förändringar som finns för att senare enkelt genomföra dessa men som Hargreaves 
(2005) skriver så är skolutvecklingsprojekt beroende av lärarnas attityder för att bli 
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lyckade och hållbara. Med andra ord så är lärarnas attityder till förändring en viktig 
faktor för att dessa förändringar som är en del av det kvalitetssäkrande arbetet.

Några av mina informanter uppvisade en negativ attityd till de förändringar som 
rinner ut i sanden. Detta på grund av att de upplevde det som att de hade lagt ner 
väldigt mycket jobb och tid på något som de upplevde inte resulterade i något 
konkret. Detta är olyckligt eftersom det dels kan påverka deras syn på framtida 
förändringar. Detta skulle kunna leda till att de i framtiden blir mindre benägna att 
villigt ta de risker som Pointcell (2003) beskriver som viktiga i 
skolutvecklingssammanhang. 

En annan viktig aspekt har att göra med den tidsbrist som några av lärarna i studien 
upplevde vad gällde för att kunna arbeta med förändringarna och tid för reflektion för 
att bearbeta förändringarna. Om förändringarna i sig inte ges tillräckligt med tid för 
att faktiskt kunna genomföras så är det ett logiskt antagande att de inte heller 
kommer att bli lyckade. Tidsbrist är ett vanligt förekommande tema inom skolans 
värld och det är väldigt problematiskt ur skolutvecklingssammanhang. Det verkar 
inte bättre än att lärarna som yrkeskår förväntas vara en del av 
skolutvecklingsprocesser samtidigt som de också ska göra det arbete som förväntas 
av dem och som verkar öka för varje år. Dels på grund av tidigare 
skolutvecklingsansatser. Det förefaller orimligt då förändringsarbetet behöver tid för 
att kunna genomföras på ett sätt som blir hållbart. Om tiden för reflektion dessutom 
saknas så är det också olyckligt då det är en förutsättning för att kunna lära av sina 
erfarenheter. Om tiden inte finns för skolutveckling så blir ett dubbelmisslyckande 
för lärarna där de först misslyckas att genomföra förändringen vilket i sig kan leda till 
negativa attityder som riskerar att stjälpa framtida skolutvecklingsprojekt vilket 
riskerar att leda till en negativ teacher burnout spiral vilket slutligen kanske leder till 
att de lärare som har en yrkeserfarenhet slutar och kvar blir enbart de nyexaminerade 
vilket är negativt då dessa inte skulle ha några äldre kollegor att lära ifrån. Det andra 
misslyckandet som lärarna riskerar har att göra med deras uppdrag vilket ofta 
kopplas ihop med elevernas resultat och där förutsättningarna för att lyckas sällan 
verkar diskuteras i samma mening. 

En lösning på detta skulle kunna vara en resursallokering i form av tid för lärarna. 
Vissa arbetsuppgifter av ett mer administrativt inslag skulle kunna läggas på annan 
personal så att tid frigörs till att genomföra de förändringar som skolutveckling 
innebär. Det skulle eventuellt också möjliggöra de positiva lösningar som Schmidt & 
Datnow (2005) föreslår för att undvika att förändringarna ska bli negativa.

Initiering av förändring är ett annat tema som framträdde ur den analyserade datan 
och i den refererade litteraturen så framgår det bland annat i skolverkets 
(2002)rapport att det är önskvärt att skolutvecklingen påbörjas inifrån skolan och 
stöds bör stimuleras och stödjas utifrån. Det må vara gott och väl för den enskilda 
skolan men samtidigt så är skolan som institution ett politiskt styrmedel och en 
samhällelig angelägenhet. Det finns en tydlig poäng i att de enskilda skolorna kan och 
får initiera skolutveckling som rör den enskilda skolan. För det första på grund av att 
de som befinner sig i de enskilda skolorna är samma personer som har bäst inblick i 
vad som behöver utvecklas på den enskilda skolan. Dessa projekt är troligtvis av en 
mer förståelse och problembaserad skolutvecklingsmodell. 

Initiering av skolutvecklingsprojekt utifrån kan bli problematiska då det finns en 
demokratisk poäng i att utveckla alla skolor på ett liknande sätt samtidigt som det 
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blir problematiskt eftersom alla skolor är unika och inte har samma förutsättningar 
för att hantera dessa projekt. Dessa projekt är troligtvis dessutom mer mål och 
resultatinriktade vilket enligt Scherp (2003) kan motverka det förståelseinriktade 
lärandet hos lärarna. Det är i sig olyckligt eftersom dessa dels har genomgått en 
relativt lång utbildning i vissa fall och även har en lång erfarenhet inom yrket. Genom 
att motverka det förståelseinriktade lärandet så riskerar man dels att lärarna blir 
mindre reflekterande och därmed inte lär av sina erfarenheter och dels riskerar man 
att lärarnas autonomitet försvinner. Det är olyckligt eftersom en stor del av yrket har 
att göra med relationer med eleverna och då finns det en viss poäng i att vara 
reflekterande och att kunna anpassa sig till situationen snarare än att agera på ett 
rutinmässigt sätt.

Schmidts & Datnows (2005) studie visar att den skolutveckling som rör det egna 
klassrumsförfarandet är mer känsloengagerat än den skolutveckling som rör den 
enskilda skolan. Detta tyder på att undervisning är något högst personligt och som 
kan krocka med välmenande skolutvecklingsprojekt och processer som inte initieras 
inifrån skolan där lärarna själva har möjlighet att vara med och påverka innehållet i 
förändringen. 

Förändringar vars ursprung är utanför skolans sfär är i sig en problematisk del av 
skolutveckling. Dels för att lärarna i min studie är så pass negativa till dem men även 
för att dessa förändringar kan vara dåligt anpassade till den verklighet som de 
förväntas att förändra. Några av lärarna i studien var speciellt tveksamma till att 
förändringarna saknade en oberoende forskningsanknytning vilket Skolverkets 
(2002) rapport hävdar är viktigt. Det finns en viss poäng i att man inte laborerar 
alltför vidlyftigt med skolan som institution och skolutveckling och anammar vissa 
perspektiv som är hämtade ifrån näringslivet bland andra. 

För det första har det att göra med att skolverksamheten inte fungerar på samma sätt 
som näringslivet. Skolverksamheten handlar om att få elever att lära för livet och 
framtiden, något som gagnar både samhället och den egna individen. Detsamma 
gäller inte för näringslivet där huvudsyftet ofta verkar vara att öka effektiviteten för 
att kapa utgifter och därmed maximera vinster. Skolans vinster är ej lika de som finns 
i näringslivet. Man kan förvisso prata om en effektivitetsökning för att maximera 
vinster men frågan är om det går att göra genom att kapa utgifterna. Det kan också 
vara så att förändringarna från näringslivet inte får den önskade effekten eftersom de 
från början är anpassade och framtagna för en annan del av samhället som fungerar 
annorlunda.

För det andra så kan det finnas en viss risk att ett alltför vidlyftigt laborerande med 
skolutveckling gör att det blir svårt att mäta de faktiska effekterna. Om beslutsfattare 
inte är särskilt insatta i skolans värld och den tidigare ansats som har gjorts inom 
skolutveckling så riskerar de att sätta igång projekt som är konterproduktiva med de 
förändringar som redan har påbörjats. I värsta fall kan dessa förändringar leda till 
rena försämringar istället för de förbättringar som är önskvärda. Det finns också en 
viss risk för att beslutsfattare tar populistiska beslut kring skolutveckling eftersom 
skolan är en organisation som påverkar och framförallt engagerar hela samhället. Då 
kan det vara lockande för beslutsfattare att välja skolutvecklingsprojekt vars ursprung 
är näringslivet och som kanske redan har etablerade positiva associationer.

För det tredje så är det möjligt att dessa förändringar leder till en viss 
förändringströtthet och negativa attityder hos de lärare som förväntas att delta i 
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förändringarna och vars aktiva deltagande är en viktig del för att förändringarna ska 
bli lyckade och hållbara. Om lärarna upplever en förändringströtthet och får negativa 
attityder till utveckling och förändring på grund av detta så är det olyckligt i 
skolutvecklingssammanhang men samtidigt förståeligt.

För det fjärde så kommer dessa förändringar inte sällan ifrån just näringslivet och 
saknar forskningsanknytning. Skolverket (2002) slår fast att det är viktigt med en 
forskningsanknytning i skolutvecklingssammanhang eftersom skolutvecklingen bör 
bedrivas med en målmedvetenhet som är just forskningsbaserad. Om denna 
målmedvetenhet saknas så finns det en viss risk att tillfälliga modeller som associeras 
med positiva termer lånas ifrån näringslivet och detta är långt ifrån att bedriva den 
medvetna skolutvecklingen. 

Det är också ett dilemma där skolan som institution dessutom är ett politiskt verktyg 
som dessutom är ett föremål för ideologisk styrning ibland utsätts för reformförsök 
där viktiga synpunkter, som kommer ifrån lärarna själva, uteblir. Att inte ta tillvara 
på den högst reella och verklighetsnära erfarenhet som ibland verkar ske om man 
tittar på resultaten är att missa information som kan ha ett avgörande inverkan på 
slutresultatet som avgör huruvida skolutvecklingen som förändring kommer att vara 
lyckad eller inte. I skolverkets (2002) rapport så framgår det att förändringarna bör 
bli en del av den enskilda skolans kultur vilket kan vara svårt att genomföra om dessa 
förändringar inte samtidigt samspelar med den enskilda skolans förutsättningar. 
(Skolverket, 2002). 

Ett sätt att kontrollera effekten av dessa skolutvecklingsprocesser är att utvärdera 
dem och Karlsson Vestman et al. (2008) beskriver hur utvärdering har blivit så vanlig 
att den nästan har blivit en ritual inom vissa delar av samhället. Samtidigt som det 
naturligtvis är en viktig del att utvärdera skolutveckling och resultatet av 
förändringar så finns det även en fara i att det sker för ofta eftersom det då finns en 
viss risk att man som lärare upplever det som ytterligare en sak att göra och som stjäl 
tid från undervisningen eller andra aspekter som man som lärare kan uppleva bör få 
förtur. Detta kan leda till att man antingen inte tar utvärderingen på allvar utan 
genomför den pliktskyldigt eller att man senare inte tar resultatet av utvärderingen 
på allvar eller en kombination av de två. Om resultatet av utvärderingen inte ses som 
viktigt så finns det även en viss risk för att hela skolutvecklingsprocessen blir oviktig.

Här finns också en demokratisk dimension att ta hänsyn till då skolan är ett verktyg 
för politisk styrning då den dels är normbärande i den meningen att den både 
reproducerar normer och upprätthåller dem. Vissa av dessa normer är fastställda på 
regeringsnivå och rör då den demokratiska värdegrund som genomsyrar läroplanen. 
Samtidigt finns det i den aspekten även ett dilemma då lärarna rent teoretiskt kan bli 
ålagda att som professionella utövare av yrket genomföra förändringar som de inte 
sympatiserar med rent professionellt eller ens rent politiskt. Frågan här skulle kunna 
kretsa kring vem som ska tillåtas ha det största inflytandet – den politiska sfären eller 
den professionella sfären. Svaret beror rimligtvis på vilket perspektiv man har som 
utgångspunkt. Det finns med andra ord inget enkelt och entydigt svar på den frågan 
utan beror på vad som i stunden är mest relevant. Är det den demokratiska 
styrningen av skolan eller är det den professionella? Den senare kan även den ha 
påverkats genom ideologiska styrningar och påverkningar av lärarutbildningen bland 
annat.
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Ytterligare en aspekt som tål att diskuteras är hur skolutvecklingen ska bedrivas, ska 
den vara målstyrd eller förståelseorienterad och hur skulle detta kunna påverka 
lärarnas attityder till förändring? Skolverkets(2002) rapport fastställer att målet är 
det väsentliga slutresultatet vilket initialt kan se ut som att den förespråkar en 
målstyrd skolutvecklingsmodell och så behöver fallet inte vara. Men de två olika 
synsätten får olika konsekvenser där den målstyrda skolutvecklingen ligger nära i 
relation till den politiska styrning som har diskuterats ovan. Den 
förståelseorienterade skolutvecklingsmodellen har istället ett verksamhetsnära 
perspektiv vilket kan vara en fördel eftersom det dels kan baseras på lärarnas 
professionella grundförståelse. I enskilda fall så är det även önskvärt av samma 
anledning eftersom lärarna och skolledarna är de som har bäst förutsättningar att se 
de lokala behoven till skillnad från lokala beslutsfattare eftersom de senare utgår 
ifrån ett mer målstyrt perspektiv och som Berg (2003a) skriver så är det viktigt med 
en lokal anpassning och även, som framgår av skolverkets(2002) rapport så är det 
även önskvärt att utvecklingsarbetet är grundat i verkligheten.

Scherp (2003) menar på att systemet med mål och resultatstyrning av 
skolutvecklingen stjälper förändringskraften eftersom den eftersom den skapar 
upplevelsen av att vara osjälvständig. Detta är också intressant i sammanhanget 
eftersom självständigheten kan vara kopplat till en känsla av professionalism för 
lärarna. Målstyrningen skulle med andra ord kunna ses som ett 
avprofessionaliserande där skolorna inte får ha makten över den verksamhet som de 
ska bedriva. 

Det finns också en fara i att bedriva skolutveckling rent målstyrningsmässigt vilket 
kan innebära att beslutsfattare låter sig inspireras av näringslivets terminologi och 
metoder som inte är anpassade för skolans verksamhet eller heller är underbyggd av 
vetenskaplig forskning vilket vissa lärare efterfrågar och vilket också får stöd i 
litteraturen jag tidigare har hänvisat till. Det är med andra ord något som också kan 
leda till negativa attityder både på grund av att det saknar en vetenskaplig grund 
vilket kan leda till negativitet men även på grund av att förändringarna i sig blir svåra 
att anpassa till den enskilda skolans verksamhet vilket även det kan leda till negativa 
attityder. 

Ett annat spår är kvalitetsbegreppet som på sätt och vis kan knytas till diskussionen 
kring den politiska styrningen av skolan som institution. Beroende på vad man menar 
med kvalitet så fokuserar man på olika saker och den regering som är mer fokuserad 
på att höja elevresultaten kan kortsiktiga satsningar locka. Precis på samma sätt så 
kan beslutsfattare som istället vill fokusera på andra mindre mätbara värden och 
därmed även besluta om utvecklingsprojekt som antas främja dessa värden. 

En annan aspekt av detta är att det också kan vara alldeles för lockande att göra stora 
satsningar som inte är lokalt anpassade vilket Berg (2003a) beskriver som viktigt för 
att skolutvecklingarna ska få ett lyckat resultat på den enskilda skolan. Bristen på 
lokala anpassningar skulle kunna leda till att lärarna blir mer negativt inställda till 
förändringen eftersom den ter sig meningslös och icke-applicerbar på den egna 
verksamheten vilket i sin tur leder till att förändringen inte blir genomförd alternativt 
att den inte blir hållbar.

Vidare så visar Hargreaves(2005) studie på att lärare i den första fasen av karriär, det 
vill säga de nyutexaminerade lärarna, är som mest positiva till förändringar. Detta 
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kan tolkas som att ju fler förändringar som lärarna möter desto tröttare blir de på 
förändringarna. Det skulle också kunna tolkas som så att lärarna förmår att bli mer 
kritiska till förändring ju mer erfarenhet de får vilket kan vara värdefullt i sig 
eftersom det också kan betyda att lärarna blir mer motståndskraftiga till förändring 
ju mer erfarenhet de får. Detta är positivt om förändringen i sig inte är positiv för 
skolan men samtidigt är det negativt om det blir ett hinder om samma förändring 

En annan aspekt är de livs och karriärsfaser som Hargreaves (2005) antar påverkar 
lärarnas syn på förändringar. Han skriver att nya lärare är mer positiva till 
förändringar och att äldre lärare är mer motståndskraftiga till förändringar. 
Mellankategorin av lärare skulle enligt Hargreaves vara ganska negativ till 
förändringar vilket skulle kunna förklaras av att de dels har sett så många 
förändringar och därmed blivit mätta på förändringar och att de befinner sig i den fas 
i livet där det är många förändringar på det personliga planet i form av 
familjebildning och barn. Antagandet om att den fas läraren befinner sig i kan 
påverka dennes attityd till förändringar är en logiskt antagande men det saknar 
ytterligare en dimension som går att applicera på de svenska lärarna och som kanske 
inte är lika fullt så självklar i den kanadensiska kontexten. De två systemen skiljer sig 
väsentligt på en punkt som har att göra med den tidpunkt som vuxna individer väljer 
att vidareutbilda sig på. Sverige har ett system som har möjliggjort för vuxna 
individer att vidareutbilda sig nästan oavsett ålder vilket har fått den konsekvensen 
att kategorin lärare inte är lika åldershomogen som den är i Kanada. Detta betyder att 
en lärare i Sverige kan vara nyutbildad och samtidigt relativt gammal och vara i en 
annan livsfas vad gäller familjebildningen. Vad detta får för resultat för lärares 
attityder till förändringar i Sverige är svårt att säga säkert men det går samtidigt att 
spekulera kring livsfasens betydelse kontra karriärsfasen när det kommer till 
attityder till förändringar. Att anta att den lärare som står inför stora förändringar på 
den privata fronten inte är helt positiv inför förändringar på den professionella 
fronten är ett rimligt antagande då det skulle kunna upplevas som jobbigt om den 
verklighet man upplever förändras på alla plan samtidigt.

Förmodligen hade det varit givande att genomföra en studie liknande den som 
Hargreaves genomförde med undantaget enbart att informanterna enbart är lärare 
som är verksamma i Sverige. Detta på grund av att karriärsfasen inte följer livsfasen 
lika enhetligt i Sverige som den verkar göra i Kanada. Det skulle vara väldigt 
intressant att se hur lärarna ser på förändring i arbetslivet på ett sätt som inte följer 
deras livsfaser. Kanske man skulle upptäcka att det inte alls har att göra med vilken 
livsfas som lärarna befinner sig i utan att det är karriärsfasen som är det väsentliga. 
Det skulle också kunna vara så att man finner det motsatta och att det är livsfaserna 
som är det väsentliga i frågan och är den faktorn som spelar stor roll för hur lärarna 
reagerar på förändringarna i skolan. 

6.1 Metoddiskussion
Huruvida min datainsamlingsmetod korresponderar med mina forskningsfrågor och 
mitt syfte är något som har orsakat mig mycket huvudbry. Jag är av den övertygelsen 
att den metod jag har valt också mäter de frågor som jag har valt att ställa. Dock kan 
man alltid argumentera för andra ordval eller andra frågor. Det hela beror 
naturligtvis på det perspektiv jag har utgått ifrån från början. Attityder är dessutom 
inget som är konstant utan är snarare även det föremål för förändring dels baserat på 
erfarenheter men även tid. 
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Intervjuareffekten är något som bör diskuteras. Jag valde att intervjua lärare från 
min partnerskola där jag har gjort den praktiska delen av min lärarutbildning. Detta 
kan ha påverkat mina informanters svar på olika sätt. Dels kan de ha förutsatt att jag 
har en helt annan förförståelse för både den enskilda skolan och även för läraryrket i 
sig trots att jag inte är färdigutbildad och inte heller har samma erfarenhet som de 
har. Projicering av sina egna erfarenheter är något som skulle kunna förekomma i det 
här fallet vilket betyder med andra ord att informanterna tror att jag dels besitter 
samma erfarenheter och dels drar samma slutsatser som de själva. 

Det kanske även bör påpekas att jag är vit, 30 år gammal och kvinna, något som 
eventuellt också kan ha påverkat informanternas uppfattning av mig. Det kan också 
vara helt irrelevant för dem, det kan jag omöjligen veta. Tolkningen av situationen 
lämnar jag helt enkelt åt läsaren. Vidare bör även påpekas att jag har en tidigare 
relation med alla informanter. Med det menar jag att vi har träffats tidigare och 
pratat, med vissa mer och med vissa mindre. Det kan definitivt ha fått en effekt för 
vad de valde att dela med sig av. Antingen så kände de sig mer förtrogna med mig 
eftersom jag var ett bekant ansikte eller så var det ett stort hinder för dem vad gäller 
den information de valde att dela med sig av. Ibland kan det vara känsligt att berätta 
saker som upplevs som jobbiga för någon man känner precis som det kan vara 
enklare att göra detsamma. Jag antar att detta har att göra med vad man är för slags 
individ i grund och botten. Jag kan däremot inte säga att jag upplevde att det 
någonsin var ett problem och att det till och med var så att min förförståelse gjorde 
intervjuerna lättare då jag kunde fråga om detaljer som jag aldrig hade haft kunskap 
kring om jag inte hade haft en relation till den arbetsplats som lärarna jobbar på.

Följande problematik upplevde jag vid datainsamlingen. För det första var det 
betydligt svårare än vad jag trodde att hitta tid för intervjuerna. I teorin var det en 
enkel sak att hitta schemaluckor och boka in tider men i praktiken finns det ett flertal 
saker som kan komma i vägen för en bokad intervju. Jag stötte dessutom på tekniska 
problem vad gäller inspelningen av intervjuerna i två av fallen och fick således förlita 
mig på att anteckna för hand. Detta valde jag vid tillfället att göra digitalt med hjälp 
av en dator, dels för att jag skriver snabbare med hjälp av ett tangentbord än vad jag 
gör för hand och dels för att jag redan hade datorn tillgänglig då jag hade för avsikt 
att använda mig av den i inspelningssyfte. Detta kan ha påverkat den insamlade 
datan på ett sådant sätt att de informanter som jag intervjuade vid de båda tillfällena 
uppfattade mig som mer frånvarande än vad jag faktiskt var eftersom min fysiska 
koncentration kan ha verkat vara mer på datorn och att skriva än att vara mentalt 
närvarande vid intervjutillfället då det rent kulturellt är brukligt med ett visst mått av 
ögonkontakt och frånvaro av andra saker som stjäl koncentration vid ett sådant 
kommunikativt tillfälle som en intervju. Jag är van nog att skriva på ett tangentbord 
utan att behöva titta på det men jag kan samtidigt inte svara på hur mina informanter 
vid tillfället uppfattade situationen. Om det påverkade deras svar är det såklart 
beklagligt men det var samtidigt inget som jag som intervjuare upplevde i 
situationen.

Ytterligare problematik som jag upplevde vid datainsamlingen var att det i vissa fall 
inte gick att sitta så ostört som kanske hade varit önskvärt. I ett av fallen, lärare 4, så 
var det uppenbart att tråden i samtalet tappades men i övriga fem intervjuer så 
upplevde jag inte samma sak. Det kan ha fått en viss inverkan på resultatet då läraren 
ifråga kan ha glömt bort att nämna saker som hon tyckte var viktiga. Det kan också ha 
fått den effekten av att hon helt enkelt undvek att prata om sådant som skulle behöva 
förklaras mer ingående. Det kan också vara så att det inte fick någon som helst 
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inverkan på resultatet som helhet utan enbart min förståelse. Den slutsats som jag 
drar av detta är att det hade varit önskvärt med mindre störningar men att det 
samtidigt inte hade gått att undvika eftersom hon gick med på att låta sig intervjuas 
under sin arbetstid.

En annan aspekt är att uppfattningen av hur många eller hur stora förändringarna är 
spelar också roll. Om man nu, som lärare 6, inte upplever det som att skolan har 
förändrats så mycket så kan det också spela roll för de attityder man har. 

Alla lärare utom lärare 6 var dessutom anställda på samma skola, en skola där PRIO 
projektet precis har kommit igång vilket också kan påverka deras syn på 
skolutveckling i projektform. Det är ett arbete som genomsyrar hela deras 
verksamhet och det är väldigt påtagligt på ett annat sätt än de matematikprojekt som 
några av dem även nämner.

6.2 Slutsatser
Sammanfattningsvis så kan man säga att det är en komplicerad bild som växer fram 
när man betraktar alla aspekter. Å ena sidan så har vi lärarnas och de enskilda 
skolornas verksamhetsnära perspektiv att ta hänsyn till. Om de anses som experter 
på sitt område så finns det en viss logik i att de får ha ett visst medbestämmande om 
dels vilka förändringar som behöver göras men även vilka sätt dessa förändringar bör 
genomföras på. Å andra sidan så finns det även en demokratisk och politisk 
dimension kring det hela som också bör tas i beaktande. I slutänden så är det ändå 
lärarna som förväntas att genomföra förändringarna och av den anledningen så är 
deras attityder viktigt eftersom förändringarna annars inte blir hållbara. Dessa 
attityder kan påverkas av olika saker varav vissa är direkt i relation till 
förändringarna och andra är inte relaterade till förändringarna. 

De slutsatser jag drar är att lärares attityder till skolutveckling och förändringar har 
att göra med förändringarna i sig. Det är viktigt att lärarna ges tid för att kunna 
bearbeta förändringen, tid för reflektion samt ett inflytande över de förändringar som 
ska genomföras för att undvika de negativa attityderna. Det finns också en viss poäng 
i att inte genomföra förändringar alltför vidlyftigt och okritiskt eftersom dessa 
riskerar att göra lärarna negativa. Det är även viktigt att det finns en 
forskningsanknytning till de förändringar som genomförs så att de inte riskerar att bli 
tagna ur luften och därmed leda till försämringar eller kontraproduktiva 
konsekvenser. Det är även viktigt att utvärdera skolutvecklingsprojekt, dels på grund 
av att man bör påvisa ett konkret resultat så att lärarna kan undvika känslan av att ha 
jobbat förgäves och dels på grund av att beslutsfattare ska kunna ta del av resultaten.

6.3 Pedagogisk relevans
Den här studiens pedagogiska relevans ligger i att den är kopplad till det 
kvalitetssäkrande arbetet som skolan som institution bör bedriva för att förändras 
med den föränderliga omvärlden. Det är viktigt att poängtera att de förändringar som 
ska göras är väl förankrade hos de lärare som förväntas att genomföra förändringen. 
Detta är högst aktuellt i tider som dessa när beslutsfattare på kort tid har tagit många 
beslut som rör skolan och då internationella resultat som PISA visar på en 
nedåtgående trend. 
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8 Bilagor

Bilaga 1 – Intervjufrågor

1. Hur länge har du jobbat som lärare
2. Vad tycker du om att skolan som institution är en verksamhet i ständig 
förändring/utveckling?
3. Vilka förändringar/utvecklingar har du sett?
4. Vilka förändringar i projektform har du sett?
5. Vad tycker du om de förändringar som har skett hittills?
6. Övriga tankar?
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